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Voksne danskere 
tilbydes rutine-
mæssigt forebyg-
gende screeninger 
mod forskellige 
sygdomme. For-
målet er at opda-
ge symptomer på 
alvorlige sygdom-
me som bryst-, 
livmoderhals- og 
tarmkræft så 

tidligt, at man kan forhindre, at sygdommen 
udvikler sig og bliver livstruende.
    
Noget tyder imidlertidig på, at den type fore-
byggende undersøgelser i vid udstrækning 
kører helt uden om mennesker med cerebral 
parese. Det kan man læse i den nye rapport 
”Voksne med cerebral parese i Danmark” fra 
Statens Institut for Folkesundhed (se også side 
13-15). Her fremgår det, at kun 44 procent 
af alle kvinder med CP i alderen 23-61 år har 
været screenet for livmoderhalskræft inden 
for de seneste fem år. Det tilsvarende tal for 
kvinder uden CP er 76 procent.

Dykker man yderligere ned i tallene, vil man 
se, at det generelt lave tal dækker over nogle 
voldsomme udsving, når man ser på forskelli-

Voksne med CP overset i det 
forebyggende sundhedsarbejde

LEDER

Hverken vi eller sundhedssystemet 
kan leve med en mistanke 
om, at ét eller fl ere af vores 
sygdomsforebyggende initiativer 
løber helt uden om mennesker 
med CP.
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ge grupper af kvinder med CP. Blandt kvinder 
med CP, som er svært motorisk handicappet 
og har en påvirket intellektuel udvikling, er 
det således kun 12 procent i den relevante 
aldersgruppe, der er blevet screenet inden for 
de seneste fem år. 

Ser man på sammenhængen mellem bopæl/
boligform og screening for livmoderhalskræft, 
så afslører rapporten, at kun 16 procent, af 
de kvinder der har CP og bor på botilbud, er 
blevet screenet, mens blot 13 procent af de, 
der stadig bor hjemme, er blevet screenet for 
livmoderhalskræft. 

Det er jo i sig selv rystende, at kun en brøk-
del af kvinder med cerebral parese deltager 
i den sygdomsforebyggende screening mod 
livmoderhalskræft. Men er det et enestående 
tilfælde? Eller vil vi kunne konstatere det sam-
me, hvis vi undersøgte de øvrige screenings-
programmer? Og hvordan ser det ud med 
børn og unge med CP og deres deltagelse i de 
forebyggende vaccinations- og børneundersø-
gelsesprogrammer?
 
Hverken vi eller sundhedssystemet kan leve 
med en mistanke om, at ét eller fl ere af vores 
sygdomsforebyggende initiativer løber helt 
uden om mennesker med CP. Derfor er det 
helt nødvendigt, at sundhedsministeren mel-
der sig på banen og sikrer, at der iværksættes 
en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan 
og i hvilket omfang mennesker med cerebral 
parese – og evt. andre handicapgrupper - ind-
går i alle de forebyggende sundhedsprogram-
mer. 

Lone Møller
Landsformand



Elsass Fonden og 
Spastikerforeningen 
introducerer ny pris
Til marts 2018 bliver Helene Elsass Prisen uddelt for første gang. Allerede 
nu kan du indstille én person eller et projekt, der har gjort en særlig 
indsats for mennesker med cerebral parese.

Fra  2018 vil Elsass Fonden og Spa-
stikerforeningen årligt belønne én 
eller fl ere ildsjæle for deres arbejde 
til fordel for mennesker med cerebral 
parese.

Prisen er døbt Helene Elsass Prisen, 
efter Elsass Fondens stifter, og den 
følges af en præmiesum på 150.000 
kroner. Prisen går til en person, 
projekt, institution eller organisation, 
der har gjort en bemærkelsesværdig 
indsats for at fremme mennesker 
med cerebral pareses deltagelse og 
inklusion i samfundsfællesskabet. 
Prisen er den første af sin slags inden 
for CP-området.

Anerkendelse af ildsjæle
Peder Esben, direktør i Elsass Fonden, 

er glad og stolt over det nye initia-
tiv, som han håber vil inspirere og 
aktivere gode kræfter i og omkring 
CP-området. 

- Vi håber, at personer der arbejder 
med projekter og aktiviteter, der 
vedrører mennesker med cerebral 
parese, vil blive ekstra motiveret af 
Helene Elsass Prisen. Og vi glæder os 
til at få lov til at anerkende den eller 

de ildsjæle, som strækker sig lige en 
tand længere end de fl este, påpeger 
Peder Esben.

- Ambitionen er at påskønne nye 
initiativer og idéer, der medvirker til, 
at mennesker med cerebral parese får 
bedre betingelser for at blive en del af 
fællesskabet og indgå i en meningsfuld 
dagligdag i samvær med andre, siger 
Mogens Wiederholt, direktør i Spasti-
kerforeningen.

Send din indstilling
Til og med den 19. januar 2018 er 
det muligt at indstille kandidater til 
årets pris. Feltet forventes at udgøre 
en bred skare inden for blandt andet 
uddannelse, arbejdsmarked, idræt og 
fritid samt kunst og kultur. Alle har 
mulighed for at indstille en kandidat. 
Det gøres ved at sende en kort moti-
veret indstilling til Elsass Fonden på 
mailadressen: pris@elsassfonden.dk

Alle indstillinger behandles i et fælles-
udvalg med repræsentanter fra både 
Elsass Fonden og Spastikerforeningen. 
Prisen vil blive overrakt af HKH Prin-
sesse Benedikte den 14. marts 2018.

Ambitionen er at påskønne nye initiativer og 
idéer, der medvirker til, at mennesker med 
cerebral parese får bedre betingelser.
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Bronzebuste af Helene Elsass, der står i 
Elsass Fondens lokaler i Charlottenlund.  
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Formand for RaceRunning Danmark 
og cheftræner for det danske lands-
hold i racerunning, Mansoor Siddiqi, 
er en glad mand.

I oktober blev det off entliggjort, at 
racerunning fra 1. januar 2018 bliver 
en offi  ciel World Para Athletics-disci-
plin under den Internationale Para-
lympiske Komité (IPC). Det betyder, 
at sporten for første gang er med på 
programmet, når der afholdes EM i 
para-atletik i Berlin til august næste 
år. 

Med det internationale blå stempel 
er racerunning dermed kommet 
et afgørende skridt nærmere disci-

Internationalt 
gennembrud for 
racerunning-sporten
Racerunning har fået det blå stempel af den Internationale 
Paralympiske Komité (IPC). Det betyder, at disciplinen for første 
gang er med, når der afholdes EM i para-atletik i 2018. 

AF FRANDS HAVALESCHKA

stærkere og er nemmere at håndtere, 
så folk, der normalt sidder i kørestol 
eller har svære balanceproblemer, 
kan bruge den. Racerunning er derfor 
en god og populær sportsgren for folk 
med cerebral parese, gigt, amputation 
m.fl .

For en halv snes år siden blev Pe-
tra-navnet ændret til racerunning i 
takt med, at sporten voksede i ud-
bredelse og anerkendelse. Det skete 
takket være et godt samarbejde mel-
lem RaceRunning Danmark, Parasport 
Danmark og CPISRA, der er den 
internationale idrætsorganisation for 
spastikere. Blandt andet afholdes der 
VM i racerunning - senest i sommeren 
2017 - hvor 100 deltagere fra 13 lande 
var samlet til en uges VM-stævne og 
camp på Frederiksberg.

Stor betydning for atleterne
For Mansoor Siddiqi, der selv har 
cerebral parese og en lang aktiv kar-
riere inden for bl.a. boccia og forskel-
lige atletikdiscipliner, kommer den 
internationale udmelding som en stor 
opmuntring. Han har nemlig i mange 
år oplevet, hvordan idrætsdiscipliner 
for svært fysisk hæmmede atleter 
er blevet nedprioriteret. Det er bl.a. 
gået ud over deltagere med cerebral 
parese. Derfor har udmeldingen 
enorm stor betydning for sporten og 
for atleterne.

Mansoor har i mange 
år kæmpet energisk for 
racerunning-sporten 
og trænet mange både 
børn og voksne.

plinprogrammet til de Paralympiske 
Lege. Hvornår det sker er ikke til at 
sige. Mansoor håber på 2024, men 
erkender, at det mest realistiske nok 
er 2028.

Opfandt sport og rekvisit
Det er Mansoor selv, sammen med 
den mangedobbelte VM- og PL-vinder 
i kørestolsrace, Connie Hansen, der 
opfandt idrætsgrenen og den special-
byggede tre-hjulede løbecykel uden 
pedaler, som bruges til racerunning. 
Det er nu 26 år siden. Dengang med 
navnet Petra.

Gennem årene er cyklen blevet ud-
viklet og forbedret, så den kan køre 
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- I de sidste 25-30 år har internatio-
nal parasport gennemgået en utrolig 
udvikling, og det er grundlæggende 
meget positivt, men det har desværre 
også medført, at der er blevet færre 
atleter med svære handicap. Racerun-
ning kan være med til at vende udvik-
lingen og bevise, at også atleter med 
CP kan dyrke sport på højeste niveau, 
mener Mansoor Siddiqi.

Han vurderer, at de danske atleter 
er helt klar til at tage skridtet ind i 
rampelyset og blive en del af den 
internationale atletikverden, og han 
understreger, at man i Danmark siden 
2011 har forberedt atleterne grundigt 
på det endelige gennembrud. Men 
han ved også, at de store nationer - 
specielt østlandene - vil komme bagfra 
og puste danskerne i nakken.

EM 2018 bliver en milepæl
Det foreløbige EM-program tæller di-
stancerne 100 m, 400 m og 800 m, og 
mænd og kvinder konkurrerer separat 
i to forskellige sportsklasser - RR1 og 
RR 2/3. Parasport Danmark forventer 
syv danske deltagere i racerunning.

En af de atleter, der har gode chancer 
for at komme med på EM-holdet, er 
Lasse Kromann, der i sommer vandt 
VM-guld i racerunning på 400 m, 800 
m og 1500 m i klasse RR2. Han glæder 
sig til samarbejdet med Parasport 

Racerunning kan være med til at vende 
udviklingen og bevise, at også atleter med CP 

kan dyrke sport på højeste niveau.

Danmarks atletiklandshold, og betrag-
ter det som et stort skulderklap, der 
kan åbne op for bedre træningsmulig-
heder, større eksponering og på sigt 
mulighed for at kombinere sport med 
uddannelse, job eller lignende.

Flere andre gode kandidater står på 
spring til at indløse EM-billetter. Bl.a. 
Helle Ladefoged, der dog har haft en 
længere skadespause. Bruttotruppen 

tæller i øjeblikket 10 emner, men det 
er kvalifi kationskravene til foråret, der 
afgør, hvem der kommer med. 
I Spastikerforeningen glæder lands-
formand Lone Møller sig over de nye 
muligheder:

- Jeg ved, at det ikke mindst for vores 
medlemmer har stor betydning for den 
daglige trivsel, at de er aktive og får 
dyrket så meget motion som muligt. Og 
når interessen for racerunning nu er 
skærpet på eliteniveau, så vil det helt 
sikkert også betyde, at fl ere får øjnene 
op for de gode motionsmuligheder, som 
sporten giver. Og det skal klubberne 
forstå at udnytte.

- Jeg har selv prøvet det ved et med-
lemsarrangement. Det er både sjovt og 
giver sved på panden, understreger Lone 
Møller.

Læs mere:
Herhjemme er der 10 klubber, som 
dyrker racerunning – læs mere på 
www.racerunning.dk

Landsformand 
Lone Møller 
fi k en prøvetur 
ved et med-
lemsarrange-
ment tidligere 
på året.

Klarer de kvalifi kationskravene til EM, så er 
Helle Ladefoged t.v. og Lasse Kromann to 
gode medaljebud.



VIDEN OM

Hele familien samlet 
til familiedag

Vær med i nyt projekt 
om idræt

Den på alle måder farverige familie Rønholt, mor Bine, tril-
lingerne Laura, Frida og Olivia på 4 år, Victor på 8 og mor-
mor Bente, var en af de i alt 16 familier, der i slutningen af 
oktober deltog ved årets familiedag på Elsass Instituttet. 
Her var leg og det gode skoleliv på dagsordenen. 

En af de mere interessante betragtninger om indlæring og 
skemafag var oplysningen om, at tre ud af fi re 5-årige i dag 
kan se frem til et job, som slet ikke er skabt endnu. Arran-
gementet er et samarbejde mellem Spastikerforeningen 
og Elsass Fonden og en fast årlig begivenhed, som næste 
år kan fejre 10 års jubilæum.

Som led i et nyt forskningsprojekt tilbyder Elsass Institut-
tet et gratis aktivitetsforløb til 15-25-årige med let CP og 
selvstændig gangfunktion. Det fi nder sted på onsdage kl. 
17-19 i perioden fra februar til maj i det storkøbenhavn-
ske område. Her vil du stifte bekendtskab med forskelli-
ge sjove, nye og udfordrende idrætsaktiviteter sammen 
med andre unge med CP. Og hver uge er der noget nyt 
på programmet, bl.a. teambuilding, klatring, kin-ball og 
stand up paddle board. Er det noget for dig, så tilmeld 
dig hos ph.d. studerende Mie Maar Andersen på mail: 
mma@elsassfonden.dk eller telefon 30 48 90 48, hvor du 
også kan høre mere om, hvad deltagelsen omfatter.

Benzin-check på 7.128 kroner
Hvis du er en af de 121 personer, der har et OK-benzinkort tilknyttet Spastikerforenin-
gens sponsoraftale, der giver en lille indtjening, hver gang du tanker, så har du været 
med til at sikre foreningen en samlet sponsorcheck på 7.128 kroner. Det blev årets 
resultat, da brændstofkøb og bonus for nylig blev gjort op. Og det siger vi tak for. Ind-
tjeningen er nogenlunde som sidste års sponsorafregning uden moms. 

Vi håber på et ligeså godt resultat i 2018, men for at være med i ordningen kræver 
OK, at foreningen minimum får en årlig tilgang af 10 nye kortkunder. Så hvis du ikke 
allerede har et OK-benzinkort, så håber vi, du også vil være med til at støtte foreningen. 
Kortet er gratis og kan bestilles via www.ok.dk – og husk at koble Spastikerforeningen 
- med sponsornummer 561634 - til din aftale. For hver liter brændstof du tanker på 
kortet, giver det foreningen 5 øre, og tanker du mere end 500 liter på et år, udløser det 
en bonus til foreningen på 200 kr.
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I 14 uger laver 14 unge med CP masser 
af spændende aktiviteter.



Se to fl otte fi lm om 
familielivet med CP
På Spastikerforeningens hjemmeside kan du nu se to 
velproducerede fi lm, der giver et godt og åbenhjertigt 
indblik i livets udfordringer, når diagnosen er cerebral 
parese. Der er tale om to fi lm, som den norske Cerebral 
Parese Forening har fået produceret med støtte fra 
Helsedirektoratet og ExtraStiftelsen. Dem har Spastiker-
foreningen - takket være det gode nordiske samarbejde 
i CP Norden - fået lov at oversætte med dansk tekst.
Den ene hedder ’Se hvad jeg kan’, varer 7 minutter og 
har fokus på de mange muligheder, man også har med 
CP. Den anden fi lm, ’Se hvem jeg er’ på 11 minutter, har 
især fokus på børn i GMFCS 4-5, der er kendetegnet ved 
at have store grovmotoriske udfordringer. 
I fi lmene hører man både forældrenes og børnenes re-
fl eksioner om livet og de daglige aktiviteter i og udenfor 
hjemmet. Filmene er inspirerende og gode for alle, der 
vil lære mere om CP. Du fi nder de to fi lm på hjemme-
siden spastikerforeningen.dk i menuen ’Livet med CP’ 
– under ’Barn’

Naturens Uorden kan streames
Fik du ikke set dokumentarfi lmen Naturens Uorden, 
der følger Jacob Nossell i hans søgen efter svar på sto-
re etiske og eksistentielle spørgsmål om livsværdi og 
normalitet? Så kan du se den nu via fi lmcentralen.dk. 
Filmen havde premiere for to år siden og er på mange 
måder med til at defi nere Jacobs ungdom, da optagel-
serne samlet set kom til at tage fi re år på grund af en 
alvorlig færdselsulykke, som Jacob var involveret i. Du 
kan fi nde Naturens Uorden på fi lmcentralen.dk

Ny forening kom med i DH
Dansk Cøliaki Forening blev godkendt som nyt med-
lem af Danske Handicaporganisationer (DH). Det skete 
på DH’s repræsentantskabsmøde i oktober. Med det 
nye medlem er DH nu paraplyorganisation for 34 
foreninger. Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen, der er 
forårsaget af gluten, der bl.a. medfører, at optagelsen 
af næringsstoff er nedsættes.

Det er ikke alle Spastikerforeningens hovedbestyrelses-
medlemmer, der får en vej opkaldt efter sig. Men det 
er sket for Palle Simonsen, der var Jonstrupvang Bebyg-
gelsens første formand, og som i 1977 - samme år som 
Jonstrupvang offi  cielt blev indviet – blev valgt til forenin-
gens hovedbestyrelse. Palle Simonsen, der også dengang 
var medlem af Folketinget og formand for socialudvalget, 
blev senere socialminister og fi nansminister. Palle Simon-
sen, der døde i 2014 80 år gammel, havde et stort socialt 
engagement og var i mange år formand for Det Centrale 
Handicapråd, Center for Ligebehandling af Handicappede 
og for Socialforskningsinstituttet. Tillidsposter, som er en 
væsentlig del af forklaringen på, hvorfor Gentofte Kom-
mune netop valgte Palle Simonsens navn til en ny vej i 
området. Den ligger ved Bank-Mikkelsens Vej, hvis navn er 
knyttet til den tidligere og meget kendte forsorgschef N. 
E. Bank-Mikkelsen. Palle Simonsen modtog gennem årene 
mange hædersbevisninger. En af dem, han var mest glad 
for, var Spastikerprisen, som han modtog i 2000.

6 . 2017  CP II INDBLIK   9

SPLASTIC på festival
Tora Balslev Jespersen og Cath Borch Jensen har haft stor 
succes med danseforestillingen SPLASTIC, der på smuk 
vis udforsker potentialet i spastisk bevægelse. Den har 
turneret over det meste af landet og blevet udvalgt til 
Det Frie Felts Festival. Her kan den opleves den 20. januar 
på Corpus i A-salen på Det Kgl. Teater i København. Daily 
Fiction, der står 
bag, har udgivet et 
hæfte om proces-
sen, som udleve-
res gratis efter 
forestillingen. 
Billetter kan købes 
på www.teater-
billetter.dk

Ny vej 
i Palle 
Simonsens 
navn
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Ung Til Ung Linjen starter med at holde åbent hver anden onsdag 
fra klokken 19.00 til klokken 21.00.

Samtidig tilbyder foreningen et helt nyt websiteforum for dig, 
der er mellem 13 og 25 år, og hvor du anonymt kan dele tanker 
og skrive sammen med andre unge med cerebral parese. 
Ungeuniverset ”Ung Til Ung med CP” vil have åbent døgnet rundt. 

Så glæd dig og hold øje med spastikerforeningen.dk. 
Her kan du også tilmelde dig foreningens nyhedsbrev,
så du får direkte besked, når Spastikerforeningens 
nye Ung Til Ung-tilbud åbner. 
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Vi glæder os til at byde dig velkommen i Spastikerforeningens nye Ung Til Ung univers.  

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til Spastikerforeningen på 
spastik@spastik.dk 

Så er Spastikerforeningen næsten klar med

UNG Til UNG
LINJEN

Til foråret 2018 åbner Ung Til Ung Linjen for dig, der er teenager med 
cerebral parese. Her kan du ringe ind - eller chatte - anonymt med en af 
de fi re samtalepartnere, der sidder klar til at tale med dig om lige præcis 
det, du har brug for at tale om. Det kan være om alt fra skolelivet, om dine 
forældre, venner, kærester eller hvilke sko, du kan have på. Intet problem 
er for lille til at blive taget seriøst i Ung Til Ung Linjen.

Frederik 24 år Emilie 20 år Anna 22 år August 25 år

De fi re frivillige samtalepartnere på Ung Til Ung Linjen er
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Som en af blot få handicapgrupper er 
mennesker med cerebral parese (CP) 
så heldige at have sit eget register, 
hvor alle personer, der får stillet den-
ne diagnose, registreres med nogle få 
grundlæggende data om personen og 
diagnosen. CP-registret bruges ude-
lukkende til forskningsformål. 
Registret blev etableret helt tilbage i 
50’erne af Spastikerforeningen, men 
er for en del år siden overgået til Sta-
tens Institut for Folkesundhed, som i 
dag er en del af Syddansk Universitet. 
CP-registret er således ”hegnet inde” 
i forskningsverdenen, og kun forsk-
ningsprojekter, som er godkendt af 
den Nationale Videnskabsetiske Komi-
te, kan få adgang til registret.

”Voksne med cerebral parese i Dan-
mark” er et af de spændende pro-
jekter, som - under ledelse af Susan 
Ishøy Michelsen - har haft adgang 
til registret og gennemført et meget 
omfattende registerstudie, hvor man 
har sammenlignet data om voksne 
borgere med CP med en meget stor 
gruppe voksne danskere uden CP. 
Undersøgelsen ser bl.a. på beskæfti-
gelse, uddannelse, bolig- og samlivs-
former og sygdom.

Bo- og samlivsformer
Ikke overraskende bor en relativ stor 
gruppe voksne med CP i botilbud, 

Rapporten, der blotlægger livsvilkårene for 
mennesker med cerebral parese i forhold til 
andre, er interessant, men bekymrende læsning. 
Det uddybes på de følgende sider. 

AF MOGENS WIEDERHOLT, DIREKTØR I SPASTIKERFORENINGEN

Voksne med cerebral parese i Danmark:

Ny stor 
undersøgelse 
afdækker livet 
med CP
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Rapporten er interessant, men bekymrende 
læsning, understreger Spastikerforeningens 
direktør Mogens Wiederholt.

Hurtige fakta om undersøgelsen. Rapporten bygger på data om:
• 2.704 voksne med CP og 14.661 voksne uden CP.
• 57 % af borgerne med CP er mænd. 43 % er kvinder. Det gælder også 

kontrolgruppen uden CP.
• Deltagerne er i alderen 18-61 år. Halvdelen af deltagerne er 40-59 år.
• 63 % af de voksne med CP går uden støtte, 15 % går med støtte, 15 % har 

ingen gangfunktion (bruger kørestol). De sidste 7 % kender man ikke til 
data om gangfunktionen.

• Halvdelen af deltagerne er i 5-6 årsalderen vurderet til at have normal 
intellektuel funktion. Omkring 40 % er vurderet til at have reduceret 
intellektuel funktion. De resterende 10 % er der ikke data på.

• Rapporten inddeler de deltagende personer med CP i 4 grupper: 
1)  Let motorisk handicap med normal intellektuel udvikling
2)  moderat/svært motorisk handicap med normal intellektuel udvikling
3)  let motorisk handicap med påvirket intellektuel udvikling
4)  moderat/svært motorisk handicap med påvirket intellektuel udvikling 

Andelen i de fi re grupper er 42 %, 8 %, 18 % og 21 %. De resterende 11 % 
er uoplyst.

nemlig 25 % af alle over 40 år, mens 
3-4 % over 40 stadig bor hjemme hos 
forældrene. Mere overraskende er 
det måske, at hele 71 % af alle voksne 
med CP bor alene. Igen dækker det 
generelle tal over betydelige udsving. 
For voksne med svære motoriske 
handicap – evt. kombineret med 
påvirket intellektuel udvikling – er 
antallet af alene-boende væsentligt 
højere: mellem 75 % og 95 %. Under-
søgelsen viser også, at personer med 
CP væsentligt sjældnere får børn. 34 
% af de voksne med CP i alderen fra 
40-61 år har biologiske børn, mens 

det tilsvarende tal for voksne uden CP 
er 82 %.

Et udtryk for ensomhed?
Man behøver bestemt ikke være 
ensom, blot fordi man bor alene. Vi 
ved jo fra andre sammenhænge, at 
fl ere og fl ere aktivt vælger single-til-
værelsen. Men den massive overvægt 
af voksne med CP, som bor alene, og 
den store andel, som aldrig får børn, 
rejser under alle omstændigheder et 
advarselsfl ag, vi som interesseorgani-
sation skal have stor opmærksomhed 
på.



Stor forskel afhængig af 
funktionsniveau
Går man lidt dybere ned i undersø-
gelsen, så varierer tallene ret meget 
efter alder og funktionsniveau. Ser 
man isoleret på de voksne med CP, 
der kun er let motorisk påvirket, men 
har en normal intellektuel udvikling, 
så er det godt halvdelen (52 %), der 
er i beskæftigelse, mens det kun 
er 1 ud af 20 (4-5 %) hos gruppen, 
hvor den intellektuelle udvikling er 
påvirket.

Ordinært eller støttet arbejde?
En interessant - og i hvert fald for mig 
overraskende - indsigt er, at næsten 
alle de, der er i beskæftigelse, er i or-

Selv om 75 % af samtlige voksne med cerebral parese er 
gående, og halvdelen af alle har en normal intellektuel 
udvikling, så er det alligevel kun 29 %, der er i beskæftigelse. 
Og det er faktisk et fald i forhold til for 10 år siden, hvor tallet 
var 33 %. Helt på linje hermed viser undersøgelsen også, 
at over 60 % af alle voksne med CP lever af førtidspension. 
Nogle få er på kontanthjælp eller SU. Dog er andelen af unge 
(under 30 år) på kontanthjælp helt oppe på 11 %, hvilket er 
langt over gennemsnittet i befolkningen som helhed.

Uddannelse og beskæftigelse
er stadig en kæmpe udfordring

Rapporten ”Voksne med cerebral 
parese i Danmark” kan downloades 
fra www.si-folkesundhed.dk

Voksne med cerebral parese i Danmark:

dinær beskæftigelse. Tallene varierer 
afhængig af alder, men ser man på 
tværs af hele aldersgruppen, så er 4 
ud af 5 i ordinær beskæftigelse, mens 
kun 1 ud af 5 er i en eller anden form 
for støttet beskæftigelse, fl eksjob og 
lignende.

At 52 % af de, der er mindst påvirket 
af deres funktionsnedsættelse, er i job 
er selvfølgelig positivt, men der er sta-
dig langt op til de 76 % af den voksne 
befolkning uden CP, som er i beskæf-
tigelse. Uanset hvordan man vender 
og drejer tallene, så er der et kolossalt 
efterslæb på beskæftigelsesområdet, 
som skal adresseres politisk.

Uddannelse
Ser man på rapportens tal om uddan-
nelse, så er der afgjort også plads til 
forbedringer. 35 % af alle voksne med 
CP i alderen 25-61 år har gennemført 
en ungdomsuddannelse (STU er ikke 
med i analysen). Det tilsvarende tal for 
samme gruppe uden CP er 71 %. 
Interessant er det imidlertid at konsta-
tere, at antallet af unge, som gennem-
fører en gymnasial ungdomsuddan-
nelse, er stort set det samme, uanset 
om du har CP eller ej. Tallene er knap 
30 % med CP og 34 % uden CP.  

Erhvervsuddannelserne har 
et forklaringsproblem
Helt anderledes ser det ud, hvis man 

kigger på erhvervsuddannelserne. Her 
er unge med CP markant underrepræ-
senteret – også selv om man udeluk-
kende ser på de, der har en normal 
intellektuel udvikling. Blandt de yngste 
med CP (25-29 år) har 16 % gennem-
ført en erhvervsuddannelse, mens 
tallene for samme gruppe uden CP 
er 25 %. I aldersgruppen 30-39 år er 
forskellen endnu mere markant. 15 % 
med CP har gennemført en erhvervs-
uddannelse, 27 % er tallet for samme 
gruppe uden CP.

Som understreget fl ere gange, så er 
undersøgelsen udelukkende en regi-
sterdataundersøgelse. Det betyder, 
at der præsenteres tal og procenter, 
men ingen forklaringer. Den forklaring 
skylder først og fremmest erhvervsud-
dannelserne. 

En del af forklaringen er sandsynligvis 
erhvervsuddannelsernes profi l. Tøm-
rer- eller murerfaget er måske ikke 
lige oplagte erhverv for unge med CP. 
Men erhvervsuddannelserne er dog 
så meget andet f.eks. det omfattende 
HK-område, kontor- og handel.
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Ikke overraskende er der en række 
sygdomme, som typisk er følgelidel-
ser til cerebral parese. Mennesker 
med CP lider således langt oftere af 
fordøjelsessygdomme, luftvejslidelser 
og - lidt mindre udpræget - kredsløbs-
sygdomme. Det er et sygdomsbillede, 
som formentlig kan have en sammen-
hæng med mindre fysisk aktivitet og 
det hårde liv i kørestol.

Psykiske lidelser
Men cerebral parese forklarer ikke 
umiddelbart en negativ sammenhæng 
til en række psykiske sygdomme. Ikke 
desto mindre viser undersøgelsen, at 
voksne med CP oftere end andre får 
stillet diagnosen skizofreni, angst og 
en række demenslidelser. 

Igen skal det understreges, at rap-
porten ikke giver forklaringen, men 
blot dokumenterer forskelle mellem 
mennesker med CP og befolkningen i 
øvrigt.

Invester før det sker
Derfor er det helt afgørende, at der 
stilles spørgsmål til de relevante myn-
digheder og evt. igangsættes yderlige-
re og dybtgående undersøgelser, så 
vi også kan få svar på, hvorfor det ser 
ud, som det gør. 

Er der f.eks. en sammenhæng mellem 
manglende eller mangelfuld behand-
ling, dårlig forståelse af hvad cerebral 
parese er hos børn- og unge og så 
den relativt høje forekomst af angst, 
skizofreni og demens hos voksne? Vil 
vi kunne forebygge og afværge angst, 
skizofreni og demens, hvis vi var 
hurtigere og skarpere på den rigtige 
hjælp i børnehaven og skolen – f.eks. 
i forhold til alternativ kommunikati-
on og en grundig neuropsykologisk 

Som noget meget interessant har rapporten set nærmere på sammenhængen 
mellem cerebral parese og en række andre helbredsforhold – herunder også 
mennesker med cerebral pareses deltagelse i forebyggende tiltag som f.eks. 
screening for livmoderhalskræft.

Sundhed – et studie i ulighed

Spastikerforeningen har bedt sundheds-
minister Ellen Trane Nørby om yderligere 

undersøgelser af årsagerne til de manglen-
de screeninger. Foto: Flemming Leitorp

udredning? Vi ved, hvor dyrt det er, 
både menneskeligt og økonomisk, 
når skaden er sket. 

Ringe deltagelse i 
sundhedsprogrammer 
Helt samme skæve mønster ser vi 
også, når det gælder voksne med CP’s 
deltagelse i sygdomsforebyggende 
tiltag. Her udpeger rapporten meget 
kritisk voksne kvinders manglende 
deltagelse i de forebyggende livmo-
derhalskræftscreeninger. 

For at forebygge og opdage forsta-
dier til livmoderhalskræft tilbydes 
alle kvinder over 23 år regelmæssig 
kontrol for celleforandringer i livmo-
deren. Det tilbud siger 76 % af alle 
kvinder uden CP ja tak til. Kun 44 % 
af alle kvinder med CP takker ja. Og 
blot 1 ud af 10 (12 %) af de motorisk 
og intellektuelt sværest ramte kvin-
der screenes, mens kun 16 % af de 
kvinder, som har CP og bor i botilbud, 
screenes for livmoderhalskræft.

Det er dybt bekymrende, at så få 
bliver screenet for en så alvorlig syg-
dom som livmoderhalskræft. Dertil 
kommer, at vi selvfølgelig må frygte, 
at noget tilsvarende gør sig gældende 
i forhold til f.eks. screening for bryst- 
og tarmkræft eller på børneområdet 
i forhold til vaccinationsprogrammet 

og de obligatoriske børneundersøgel-
ser. Det er ikke undersøgt i analysen, 
men vi må insistere på, at det bliver 
kortlagt.

Derfor har Spastikerforeningens 
landsformand Lone Møller skrevet til 
sundhedsminister Ellen Trane Nørby 
(V) og til Folketingets sundhedsudvalg 
og bedt om, at der gennemføres en 
grundig og tilbundsgående under-
søgelse af, dels hvorfor så mange 
kvinder med CP ikke screenes for 
livmoderhalskræft, og hvordan det ser 
ud i de to andre screeningsprogram-
mer. Lone Møller har ligeledes bedt 
om, at det undersøges om børn med 
CP deltager i børnevaccinationspro-
grammet og de obligatoriske børne-
undersøgelser.

Voksne med cerebral parese i Danmark:
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TEMA I DET GODE LIV

Det gode liv

Vi har på de næste sider 
talt med nogle mennesker 
med CP, der trods 
mange udfordringer har 
masser at glæde sig over i 
hverdagen.

For et stykke tid siden kunne vi læse, at Norge havde overtaget 
Danmarks 1. plads på listen over verdens lykkeligste lande. 
Det fremgik af Verdens Lykkelighedsrapport 2017 udgivet af 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), der kårer 
verdens lykkeligste folkefærd.

Nu er det nordmændene, der har verdens bedste balance mel-
lem velstand, social kapital, lighed og tiltro til myndighederne 
- med Danmark på 2. pladsen. Et lille slag i den danske folkesjæl 
efter at vi ellers fl ere gange har toppet listen siden FN lancerede 
den i 2012.

Ikke uventet er det generelt landene på den nordlige del af klo-
den, der er blandt de lykkeligste, mens listen i bunden udgøres 
af en række afrikanske lande og uroplagede nationer som Syrien 
og Yemen.

Men hvad er det så, der gør os lykkelige – og glade for hverda-
gen? Og er der overhovedet nogen med handicap – eksempelvis 
cerebral parese - der oplever det gode liv? Ja, selvfølgelig er der 
det. 

Hvad er det, 

der gør os lykkelige 

– og glade for 

hverdagen? 
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- Defi nitionen på et godt liv er for os, 
at man lever det liv, man gerne vil. Og 
det gør vi!

Ordene kommer uden tøven fra 
Peder Stausholm og Claus Kirstein 
Andersen, da vi sidder i deres nye 
lejlighed i Nordhavn, et stenkast fra 
Langelinjekajen til den ene side og 
Marmormolen til den anden. Lejlig-
hedens indretning er stærkt præget 
af deres store fetich for dukker og 
fi gurer - som de har ca. 200 af - samt 

deres indgående interesse for retro-
møbler og retrolamper.  

Et par model-træsejlskibe i hver sin 
glasmontre, fl ere fi gurer, bl.a. af 
Tintin med hunden Terry, Johannes 
Døberen, Gøg og Gokke og von Rainer 
i fuld størrelse dekoreret med Odd 
Fellow-ordener samt malerier fra 
auktioner, serigrafi er af Richard Mor-
tensen og et P4-skilt fra DR’s heden-
gangne Radiohus på Rosenørns Allé, 
fuldender indretningen.

Fra Aarhus til 
København med 
enkeltbillet
Peder Stausholm og Claus Kirstein Andersen har altid været livsnydere på den 
store klinge. Efter mange år i Jylland nyder de nu tilværelsen i København.

TEKST OG FOTO: FRANDS HAVALESCHKA 
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Peder og Claus’ hjem i Nordhavn er et studie i kreativ indretning med fi gurer, dukker og billeder.
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Der er nok at kigge på og lade sig 
inspirere af i hjemmet, og den kreative 
indretning harmonerer godt med be-
boernes budskab om et godt liv. Det 
er sådan, Peder og Claus godt vil leve. 
Væk med det snorlige og konforme, 
ind med det specielle og kreative.

En rask beslutning
Sådan var det også, da de for nogle år 
siden tog beslutningen om at rykke fra 
Aarhus til København, nærmest over 
natten. En beslutning, der ikke lige 
ligger til højrebenet, når begge har 
cerebral parese, er el-kørestolsbruge-
re og har hver sit hjælperteam. Men 
de gjorde det. Det var i juli 2016, og de 
har ikke fortrudt.

- Godt nok har vi måtte give afkald på 
vores handicapbil for at få økonomien 
til at hænge sammen i Nordhavn, men 
vi er glade for, at vi kan bruge byen og 
kan komme rundt i vores kørestole. 
Vi tager ofte toget, og ind imellem 
bruger vi fl extrafi k, hvis vi skal ud på 
længere rejser, fortæller Peder Staus-
holm.

De er enige om, at det har fungeret 
rigtigt godt, men indrømmer også at 
det indimellem kunne være fedt med 
en delebilsordning, der omfattede 
muligheden for at dele en handicapbil. 
En idé som hermed er givet videre.
En anden god ting ved at fl ytte til 
København er, at de nu begge er 
accepteret som borgere i Københavns 
Kommune. Tidligere oplevede de 
store kommunale slagsmål om hvilken 
kommune, der skulle sørge for hvad: 
Betalingskommunen eller bopæls-
kommunen? 

Peder kommer oprindeligt fra Silke-
borg, og Claus, der er født i Randers, 
fl yttede kort tid efter fødslen til 
Sønderjylland. Disse geografi ske fakta 
gav fl ere store udfordringer, og ikke 
mindst retssager kommunerne imel-
lem, da parret boede i Aarhus.

Mødtes på Østerskoven
Peder og Claus, der er født i april 
1959 med seks dages mellemrum, 
mødte hinanden første gang i 1976 i 
Revalideringstilbuddet Østerskoven i 
Hobro, nu Neurocenter Østerskoven. 
Her boede de i henholdsvis tre og fi re 
år, hvor deres fremtidsmuligheder 
blev testet i forskellige værksteder og 
optræningsforløb. 
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- Det var et fedt sted, hvor der var en 
masse andre unge mennesker med 
handicap, og vi havde det sjovt, specielt 
i weekenderne, husker Peder og Claus, 
der begge ser tilbage på opholdet med 
stor begejstring.

De blev kærester i 1980 og fl yttede 
sammen i 1983, dengang med et 
hold hjælpere under den kommunale 
forsøgsordning, Århusordningen, der 
senere kom til at danne skole for den 
nuværende hjælperordning/BPA.

De startede med at fl ytte ind i et gård-
havehus i det almennyttige boligselskab 
Trillegården. Nogle år senere involvere-
de de sig i et nyt andelsboligprojekt på 
Jernaldervænget i den anden ende af 
Aarhus, hvor Peder kom med i bygge-
udvalget. Han var således med til at 
indrette de 19 andelsboliger og fælles-
huset i bebyggelsen Margueritten, hvor 
parret boede i 24 år frem til 2016.

Vi trækker stikket
For nogle år siden begyndt de at lede 
efter købere til deres andel. Det var ikke 
helt nemt, og da det endelig lykkedes, 
var de ikke sene til at udskifte de 102 
kvm. i Aarhus med den nye 4-værelses 
på 116 kvm. med altan i Nordhavn.

- Nu har vi boet her i knap halvandet år, 
og vi nyder det, understreger Peder og 
Claus, der er begyndt at få de forskelli-
ge forretninger, caféer og kultursteder 
helt ind under huden.

Som de kreative kunstnere de selv 
er - Peder havde i mange år et grafi sk 
værksted, og Claus skriver bøger og er 
nu i gang med at skrive et teaterstyk-

ke – er de storforbrugere af kultur og 
oplevelser. Det gælder også, når de 
’trækker stikket ud’ og tager på den 
årlige ferietur til Berlin. Her har de 
fundet en udlejningslejlighed i Pren-
zlauer Berg, som fungerer for dem og 
deres lille udvalgte ferie-hjælperteam.

- Vi har været der 14 år i træk, og efter 
at vi i nogle uger har nydt livet i Berlin 
og været helt fri for fysioterapi, syge-
meldinger, regninger og henvendelser 
fra kommunen, så er vi fyldt op med 
gode oplevelser og helt nye menne-
sker, når vi tager hjem igen.

- Det er virkelig fedt, og noget vi altid 
ser frem til, siger Peder – og Claus 
nikker.

Et helt nyt beboelsesområde er skudt op 
ved Nordhavn, der bor Peder og Claus.

Vi er glade for, at vi kan bruge byen og 
kan komme rundt i vores kørestole.



I de resterende frie timer er Jonas for 
det meste i fuld gang – for eksempel 
med Moff e & Magneten, et band hvor 
han siden 2008 har spillet sammen 
med Claus Halkjær, musikkonsulent i 
Center for handicap i Roskilde Kommu-
ne, som han mødte til undervisning på 
Koglerne.

- Vi giver 10-15 koncerter om året på 
plejehjem, til private fester m.m. - i uge 
50 har vi tre koncerter, siger Jonas og 
uddyber om bandet:

- For mig er det et budskab at gå på 
scenen og stå frem for at vise, at han-
dicappede sagtens kan noget. 

Jonas havde en almindelig barndom 
i hjemmet i Herfølge. De første seks 
års skolegang var på en almindelig 
folkeskole, hvor han var den dårligst 
fungerende. 

Men et skift til en skole med special-
klasser ændrede pludselig alt, for nu 
var Jonas en af de bedst fungerende 

Skjorten og gabardine-bukserne er 
fast påklædning for 35-årige Jonas 
Poss Pedersen, der ved særlige lejlig-
heder heller ikke er bleg for at tage 
et af sine mange slips på. Stil skal der 
være, og det passer godt til den travle 
mand, der har kalenderen fuld og 
gerne vil nå det hele – og lidt til.

Det var en drilsk navlestreng på Køge 
Sygehus i 1982, der var årsagen til, at 
Jonas Poss Pedersen manglede ilt ved 
fødslen, fi k en hjerneskade og senere 
diagnosen cerebral parese.

35 år senere møder CP Magasinet 
INDBLIK Jonas - eller Moff e som han 
kaldes - på daghøjskolen i Roskilde for 
at høre hans bud på det gode liv.

- Det gode liv for mig er, at jeg har 
noget at stå op til hver dag. Jeg er et 
meget socialt menneske, og det giver 
mig livskvalitet at møde nye menne-
sker og få nye input, forklarer Jonas 
Poss Pedersen, der har været og er 
involveret i mange forskellige projek-
ter og tiltag.

Giver koncerter
Hans hverdag begynder og slutter 
på bostedet Koglerne i Jyllinge, hvor 
han har boet siden 2005, men dags-
programmet er på daghøjskolen på 
Københavnsvej i Roskilde. 

Det er fedt 
at gøre andre 
glade
Politisk, musikalsk, involveret i handicapsagen og meget mere. Listen 
over 35-årige Jonas Poss Pedersens projekter og interesser er lang, 
og det hele er med til at give ham et godt liv.

TEKST OG FOTO: BENJAMIN STEENGAARD RASMUSSEN 

Det gode liv for mig 
er, at jeg har noget at 
stå op til hver dag.

i klassen, og det 
gav ham mere 
selvværd. Sikkert 
noget der har 
fået betydning 
den dag i dag for 
den udadvendte mand, der bruger sit 
netværk og søger nye bekendtskaber 
og oplevelser.

Engageret i Koglerne
Engagementet tæller blandt andet rol-
len som konferencier for 600 deltagere 
til Roskilde Handi-Festival, arrangør af 
speeddating for handicappede og ikke 
mindst den syv måneder lange person-
lige rejse i et rollemodelsprojekt, som 
SUMH (Sammenslutningen af Unge 
Med Handicap) stod bag. Det hele 
krydres med rejser, som Jonas siden 
2005 har dyrket mindst en gang årligt 
til for eksempel Thailand og Tunesien.

- Der er 1.000 ting, jeg skal for tiden, 
for jeg vil gerne nå det hele, men det 
kan også blive for meget. Som spasti-
ker bliver jeg jo hurtigere træt, konsta-
terer Jonas.

Udover interessen for at skabe sociale 
og underholdende aktiviteter og mu-
ligheder er der også en tydelig handi-
cappolitisk interesse at spore. I hele 
udviklingen af bostedet Koglerne har 
Jonas Poss Pedersen været med til at 
bidrage til processen.
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- Jeg var meget engageret i sagen med 
Koglerne, da der manglede et sted 
for min målgruppe, forklarer Jonas, 
der har tydelige holdninger til handi-
cappolitik og manglende muligheder 
for selvbestemmelse og for meget 

bureaukrati. Men lokalpolitik er han 
ikke helt klar til. Endnu.

- Lige nu ved jeg, hvad jeg skal, og alt 
det, jeg gør, giver mening for mig. Det 
er hele spektret, der gør det fantastisk 

- det er det gode liv for mig. At jeg for 
eksempel er med til at andre menne-
sker får en god oplevelse og gør andre 
glade - det er fedt, forklarer Jonas.

At være med til at gøre andre mennesker glade giver Jonas Poss Pedersen smil på læberne.

Grin og glade stunder i bofællesskabet
Ifølge en artikel på Socialpædagogen 
online har mennesker med handicap 
masser af grin og glade stunder i de-
res bofællesskab. Antagelsen bygger 
på en stor undersøgelse, som 435 
socialpædagoger har svaret på. De 
blev bedt om at tænke på de men-
nesker, de arbejder med til daglig, 
og vurdere, hvor mange glade grin 
de typisk havde om dagen. Næsten 
halvdelen svarede 5-10, nogle svare-
de fl ere, mens andre noget mindre. 
Ifølge undersøgelsen var gennemsnit-
tet 6,3 gange, hvilket betegnes som 
gode tegn.

I undersøgelsen blev socialpæda-
gogerne også spurgt, om beboer-
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ne havde et tilstrækkeligt socialt 
netværk. Knap halvdelen svarede ‘i 
mindre grad’, mens 33 % svarede ‘i 
nogen grad’ og 11 % ‘slet ikke’. Kun 7 
% mente, at borgerne i høj grad havde 
et tilstrækkeligt stort socialt netværk.  

Endelig blev de 435 socialpædagoger 
bedt om at give deres oplevelse af, 
om de mennesker med handicap, som 
de arbejder med, har en god livskva-
litet. Her svarede 43 % ‘i nogen grad’, 
mens 36 % svarede, at det ‘i høj grad’ 
var tilfældet.

Hvad sidstnævnte parameter angår, 
så lader vurderingen af livskvaliteten 
til at være en del lavere end i den 

øvrige den af befolkningen. Det vur-
deres i artiklen af Jan Brødslev Olsen, 
Aalborg Universitet, der arbejder 
som forsker i lykke og livskvalitet. 
Han studser dog over, at så relativt 
mange trods alt har en høj livskvali-
tet, når nu så få har et tilstrækkeligt 
socialt netværk. Alle studier inden 
for socialpsykologien peger nemlig 
på, at det er de tætte og betydnings-
fulde sociale relationer, der betyder 
allermest for vores livstilfredshed. 

Læs mere om undersøgelsen på: 
socialpaedagogen.sl.dk



AF FRANDS HAVALESCHKA

Jan Grønbæk er julemand
– hele året! 

Berigende oplevelser skaber glæde begge veje, og det elsker jeg, fortæller Jan Grønbæk, 
som sent i livet sprang ud som gøgler, lirekassemand og julemand.

Efter at have levet et ret borgerligt liv 
som forholdsvis almindelig lønmodta-
ger og førtidspensionist fi k Jan Grøn-
bæk Sørensen en forstærket passion 
for gøgleriet, da han nærmede sig 
folkepensionsalderen. Det fi k ham til 
at ’springe ud’ som gøgler, lirekasse-
mand og senere julemand.

Men faktisk har det altid ligget lidt i 
blodet, for hans far var kendt over 
hele landet samt i Norge, Sverige og 
Tyskland som gøgleren og rottekongen 
Cibrino. I begyndelsen af 1950’erne og 
frem til slutningen af 1990’erne rejste 
han rundt med sit lille gadecirkus med 
dresserede rotter og papegøjer og 
senere også en lirekasse. 

Cibrino spredte glæde og humør 
omkring sig, og det havde Jan også 
tænkt sig at gøre på sine gamle dage. 
Han anskaff ede sig derfor en meka-
nisk selvspillende harmonika, som han 
underholdt med på de store mar-

kedspladser samt i handelsgader og 
indkøbscentre. Ved juletid iførte han 
sig i starten en billig nissehue og en 
tilfældig rød jakke, når han blev booket 
af handelsstandsforeningerne. Det fi k 
børnene til at udbryde, ”far, far, - det 
er julemanden der spiller”.

- Da det havde stået på i et par års tid, 
fi k jeg idéen til at søge ’autorisation’ 
som julemand, og efter ansøgning blev 
jeg optaget i Dansk Julemandslaug, 
fortæller Jan Grønbæk, der efter 
prøvetiden blev fuldgyldigt medlem i 
sommeren 2017.

Det betød samtidig, at han fi k sin egen 
lille træstub i Nisseskoven på Bakken i 
Klampenborg, hvor man hvert år afhol-
der Julemændenes verdenskongres. Er 
man i sommerens løb på Bakken, så 
kan man faktisk fi nde en lille træstub i 
Nisseskoven bag den store rutsjebane, 
hvor der står ”Jan Grønbæk”. 

Hvor bor julemanden?
Selv om Jan Grønbæk sidder i kørestol 
og ikke har et stort, hvidt skæg, så 
forveksler børn ham alligevel tit med 
julemanden, og mange spørger, om 
han bor på Grønland, eller hvorfor han 
ikke har skæg. 

- Så må jeg jo lige forklare, at jeg kun 
er 69 år gammel, og derfor kun er ”nis-
se”, og at de må tænke på, at juleman-
den er mindst 3-400 år gammel, griner 
Jan Grønbæk med et glimt i øjet.

- Nogle forældre kommer hen og 
fortæller mig, at deres lille ”Frederik” 
ellers plejer at være bange for jule-
manden, men at de åbenbart er mere 
trygge ved mig, når de møder juleman-
den i deres egen højde og uden skæg. 

Til det oftest stillede spørgsmål om, 
hvor julemanden bor, kan Jan Grøn-
bæk afsløre, at den rigtige julemand 
bor i vore hjerter.
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Det er i sit kostume, at Jan Grønbæk for alvor er i sit es.
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Hvor bor julemanden? 
Den rigtige julemand bor i vore hjerter.
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Jul i hjertet, er jul hele året
Med udgangspunkt i den sønderjyske 
by Bramming, hvor han bor, farer Jan 
Grønbæk rundt til mange aktiviteter i 
hele landet. Og han elsker det. Således 
var han i efteråret med til stiftende 
generalforsamling i en ny forening for 
nisser og julemænd, hvor han blev 
valgt ind i bestyrelsen. 

- Her har vi blandt andet det motto, at 
’For den der har julen i sit hjerte, er det 
jul hele året’. Og vi går da heller ikke 
af vejen for at stille op som nisser og 
julemænd i årets løb, understreger Jan 
Grønbæk og fortsætter:

- I sommer var vi for eksempel omkring 
25 nisser og julemænd til et arrange-
ment i Frederikshavn. Og da Bramming 
i august havde sin årlige byfest, hvor 
temaet til byfestoptoget var fri fantasi, 
generede det mig heller ikke at stille op 
som julemand med julemusik og udde-
ling af karameller til børn og voksne.

Mange sjove oplevelser
Jan Grønbæk har selvfølgelig haft rigtig 

mange gode oplevelser, når han har 
været rundt, både som spillemand 
med den høje røde hat, og som jule-
mand i det fl otte nissetøj, som han 
selvfølgelig selv har syet. En af dem 
var, da han spillede i Kongensgade i 
Esbjerg og skulle have en lille pause.

- Efter at have stillet harmonikaen fra 
mig kom en lille pige hen og klatrede 
op på mit knæ. Det bedste jeg kunne 
fi nde ud af at spørge om i mit antræk, 
var, ’hvad ønsker du dig så i år’, hvor-
efter hun lænede sig ind til mig og 
sagde: Jeg vil bare gerne have et knus.

- Ved en anden lejlighed var jeg 
booket til at spille rundt omkring på 
en udstilling. Flere gange mødte jeg 
en lille stærkt spastisk pige, som med 
hele sit kropssprog signalerede sin 
begejstring for mig. På et tidspunkt 
kom pigens forældre hen og fortalte, 
at hun syntes, det var sejt, at juleman-
den sad i kørestol.

- Og det er jo netop disse mange 
berigende oplevelser, der giver mig 

et godt liv. Når jeg er ude med mit 
lille ’orkester’, som i år er udvidet 
med et lille selvspillende klokkespil, 
så oplever jeg glæden ved at sprede 
glæde og humør omkring mig. Og når 
jeg bagefter giver mit overskud til en 
række forskellige velgørende formål 
og foreninger, så har det hele jo en 
mening for mig, slutter Jan Grønbæk 
med ønsket om en god jul fra Spille-
nissen fra Bramming!

På torvet i Løgumkloster indgår hans far 
(med høj hat) i en statue. Større kan det vist 

ikke blive, og det er da klart, at jeg er lidt 
stolt, når jeg møder folk, der husker ham, 

understreger Jan Grønbæk.
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KLOAK OG INDUSTRISERVICE

Din lokale kloakmester kan hjælpe dig 
med: Tilstoppede afløb Vand og fugt i 
kælderen Tv-inspektion Tømning af 

septisk-/bundfældningstanke

Smedevænget 15, Stenstrup • 4700 Næstved
Tlf. 55 70 04 84 • www.norva24.dk

Har du et barn
med autisme, ADHD eller udviklingshæmning?

Er det en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen?
Er det svært at navigere i samarbejdet med det offentlige
og skolen?
Navigatio kan være med til at skabe overblik,
reducere stress, målrette indsats og tydelig-
gøre jeres hverdag for samarbejdspartnere.

Kontakt mig og få en uforpligtende snak
om jeres situation og hvordan jeg evt.
kan jeg hjælpe jer.

Se mere på
www.hanskastbjerg.dk
60 54 00 74

Studievej 5 • 9400 Nørresundby
Tlf. 99 82 52 52 • www.vuk-aalborg.dk

Kirkegade 25 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 16 88 • www.liceng.dk

www.by-conniehansen.com
Telefon: 29 43 37 67       mail@by-conniehansen.com

Super stift individuelt stel i  
krom molybdæn stål og aluminium

LYD
FABRIKKEN

Rugvænget 10c
4100 Ringsted
Tlf. 40 76 50 68

www.lydfabrikken.dk
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Et par dage efter fødslen fi k William foretaget en ultralyds-
scanning af hovedet, som viste skader. Allerede den gang 
talte lægerne om, at det muligvis var cerebral parese. Så da 
William fi k stillet den endelige diagnose et halvt år senere, 
kom det ikke helt bag på forældrene.

- Vi havde været inde og ude af sygehuset i tiden op til, 
da nogle læger mente, at William måske havde epilepsi. 
Det bekymrede os, så da vi fi k meldingen om, at han højst 
sandsynligt ikke havde epilepsi, men CP, så oplevede vi i 
starten en stor lettelse over det med epilepsien, fortæller 
Michelle. 

Men et par dage efter ramte CP-diagnosen alligevel med 
fuld kraft, og desværre fi k de ikke megen hjælp til at bear-
bejde udfordringen. De vidste fra starten, at de skulle have 
tvillinger, og at det ville blive hårdt, derfor lavede de en 
pagt om at blive sammen, uanset hvad der skete. Williams 
diagnose gjorde kun den aftale endnu vigtigere. 

- Dennis og mit forhold er i den grad blevet styrket af de 
mange udfordringer. Vi har ofte følt, at det har været os 
mod resten af verden, og det har kun bragt os tættere sam-
men, fortæller Michelle, der, efter diagnosen blev stillet, 
brugte meget tid på nettet for at læse om CP og behand-
lingsmulighederne. For familien var beslutningen nem. 

Familien Kirk fra Strib, Michelle og Dennis samt tvillingerne Freya og William på 5 år, 
har fundet en måde, hvor alle trives og får tilgodeset deres behov.

Hjemmetræning giver nyt håb

AF FRANDS HAVALESCHKA

William skulle hjemmetrænes, og det er han siden blevet, 
hvilket har sat gang i udviklingen.

Fremskridt og kampgejst
- Vi glæder os over, at vi har fundet en måde, hvorpå vi alle 
fi re trives, og hvor alle behov kan tilgodeses. Både Freya og 
William havde en hård start på livet, og de har begge, på 
hver deres måde, krævet en stor indsats. Så vores hjerter 
bruser over af stolthed, når vi i dag ser hvor skønne, velfun-
gerende, refl ekterende, sjove, fi nurlige og kærlige børn, de 
begge to er, understreger Michelle.

- Fordi William og jeg hjemmetræner, har det været nemt 
også at tilgodese Freyas behov, som bl.a. har resulteret i 
mange fridage fra institutionslivet. Vi glæder os over de 
mange fremskridt, William har gjort, og bliver ofte blæst 
bagover af hans kampgejst og evne til at tackle nye udfor-
dringer.

Inspiration fi k de også masser af, da de for nylig var til fa-
miliedag, og senere på et længere familieophold, på Elsass 
Instituttet, hvor de mødte andre forældre, de kunne dele 
erfaringer med.

- Det var dejligt at være et sted, hvor den nyeste forskning 
går hånd i hånd med det praktiske og endnu mere fanta-

stisk at opleve, hvor godt det harmone-
rer med det, vi gør herhjemme. Vi fi k i 
hvert fald mange ting med hjem, både 
skulderklap og nye perspektiver på 
familielivet, understreger Michelle.

Hvad med fremtiden? 
- Jeg tror, vi ser på fremtiden ligesom 
de fl este andre familier med børn; 
med nervøsitet, men mest af alt med 
håb, glæde og troen på det bedste. 
Næste år starter begge børn i skole, og 
det er i den grad et nyt kapitel i vores 
liv. William skal starte på specialskole, 
og selvom der er lidt fl ere bekymringer 
i forhold til Williams fremtid, så har vi 
også troen på, at vi har givet ham de 
allerbedste forudsætninger til at tackle 
det, der kommer; og hvis ikke så er vi 
lige bag ham – ligesom vi er med Freya, 
slutter Michelle.

Hjemmetræningen har betydet 
meget for Williams udvikling.

TEMA I DET GODE LIV
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2018 nærmer sig: 
Nyt kursusår med nye tiltag
Vi tager et kig på 2018, der byder på kurser, weekender, fyraftensmøder og webinarer.

Vi er så småt ved at have lagt 2017 
bag os, og endnu en gang kan vi kigge 
tilbage på et godt og udfordrende 
kursusår med masser af læring, gode 
muligheder for netværk og mange 
tilfredse kursister.

Som altid forsøgte vi også i 2017 at 
komme rundt i landet og fi k således 
dækket både Storkøbenhavn, Fyn og 
Jylland med særlig fokus på Aar-
hus-området. Det er vores ønske, at 
ingen skal køre alt for langt for at del-
tage i et kursus i Spastikerforeningen, 
og havde vi fl ere penge og mere tid, 
ville vi gerne arrangere endnu fl ere 
kurser i endnu fl ere byer. Men vi gør 
det bedste, vi kan inden for de givne 
rammer.

Nyrenoveret og meget tilgængeligt
Som andre år holdt vi igen i år teen-
ageweekend, men som noget nyt 
lagde vi den på Musholm ved Korsør. 
Musholm er Muskelsvindfondens 
kursussted, så fuld tilgængelighed er 
naturligvis indtænkt i de nyrenovere-
de omgivelser. Vi havde en skøn week-
end, der både stod på klatring i den 
store hal og standup med komikeren 
Sebastian Dorset. Ja selv vejret artede 
sig lige præcis nok til, at det blev bade-
vejr søndag. 

AF TRINE KAMP LARSEN, KURSUSKONSULENT

Til næste år holder vi en række gratis 
webinarer, der kun kræver, at du har en 
behagelig stol at sidde på og en computer med 
en god internetforbindelse.

       KURSER:

Vi glæder os til at komme igen i 2018, 
denne gang med et helt nyt program, 
men stadig med pædagogerne Tor 
Bjerregaard og Susanne Heibøll som 
dygtige tovholdere. Sæt X i kalenderen 
den første weekend i juni. Vi kan ikke 
garantere, at det bliver badevejr, men 
vi lover en rigtig god og sjov weekend 
med masser af udfordringer, nye ven-
skaber og god stemning.

Forælder med cerebral parese
Hvordan er det at være far eller mor 
oven i alle de udfordringer, det giver 
at have cerebral parese? Det satte vi 

fokus på til fyraftensmødet i Aarhus, 
der blandt andet bød på en diskussion 
om familier, udfordringer, fordomme 
og forbehold. 

Kurset gik godt med mange spørgs-
mål, og vi har besluttet at tage kurset 
op igen til næste år, bare i en udvidet 
version. Kurset er målrettet voksne 
med cerebral parese, der allerede er 
forældre, eller som gerne vil blive det 
inden for en overskuelig årrække.

Ikke som de andre
2017 blev også året, hvor vi holdt 
kurser, der rakte sig over fl ere kursus-
dage. Kurset ’Ikke som de andre’ kørte 
over tre dage i en periode på tre må-
neder. Hver gang var psykolog Klaus 
Christensen moderator, da vi kredse-
de om områder som: Hvordan lever 
man side om side med sin diagnose? 
Sådan håndterer man at være ander-
ledes? Ensomhed, venskaber, uddan-



nelse og jobmuligheder. Kurset var rettet mod unge 
med cerebral parese, der havde behov for et forum, 
hvor de kunne vende alle de ting og tanker, der ofte 
følger med en diagnose.

Mere af det hele – og en masse nyt
2018 står for døren, og det samme gør de nye kur-
sustilbud. Kursuskataloget kommer ud med næste 
nummer af CP magasinet INDBLIK midt i februar, 
men allerede fra januar vil det være muligt at fi nde 
og tilmelde sig kurserne på vores hjemmeside. 

Hold øje med Facebook og nyhedsbreve, hvor vi 
annoncerer startskuddet for tilmelding. Vi lover, at 
også 2018 bliver et fremragende kursusår! Foruden 
en række tilbud som kurser rettet mod bedsteforæl-
dre, familiekurser og Ungdomsweekend har vi også 
en række nye kurser og undervisere på plakaten. 

Som noget helt nyt sætter vi de unge i fokus, når vi 
holder en række aftenarrangementer for unge med 
CP. Det bliver uformelt og hyggeligt og har absolut 
intet at gøre med handicap, til gengæld håber vi at 
skabe et forum, hvor unge kan komme og deles om 
alt det, der ligger i at være ung: Brætspil, uddannel-
se, dating, tøj og meget mere. Følg med i nyheds-
breve og Facebook, hvor vi løbende annoncerer 
tilbuddene.
 
Mænd og kvinder angriber ofte forældrerollen vidt 
forskelligt, og til næste år holder vi et oplæg kun for 
fædre. Kom med, når vi sporer os ind på, hvordan 
far-rollen kan udfyldes, og hvordan man får sam-
spillet i familien til at køre bedst muligt – selvom 
mor og far ofte gør tingene forskelligt.

Nyhed i 2018: Webinarer
Hvorfor køre når man kan sidde? Det har vi også 
spurgt os selv om, og derfor holder vi en række we-
binarer, der kun kræver, at du har en behagelig stol 
at sidde på og en computer med en god internet-
forbindelse. Du behøver ikke rejse efter kurset, men 
kan nøjes med at tilmelde dig webinaret, så får du 
det hele serveret hjemme i din egen stue. 

Indtil videre koncentrerer vi os om lovstof, når Spa-
stikerforeningens dygtige socialrådgiver Mia Ibæk 
Touborg underviser i forskellige støttemuligheder 
i Serviceloven. Vi annoncerer løbende kurserne 
på Facebook og i nyhedsbreve, og det er gratis at 
deltage i webinarerne.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål. Send en mail til kursuskon-
sulent Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk - så 
hører du fra os.

Spastikerforeningen 
fester på Skive 
Festival 2018

Kredsene omkring Skive inviterer traditionen tro igen til 
Skive Festival 2018. Denne gang fi nder arrangementet sted 

lørdag den 2. juni fra kl. 11.00 til 24.00.

Kom med til festen, gør en ven glad, køb billetter allerede 
nu med julerabat. Prisen er god, og det er næsten med all 
inclusive.

Frem til den 31. december 2017 kl. 23.59 sælger vi billetter 
med stor festrabat.
Julerabat-pris for voksne kun 175 kr. (Normalpris 225 kr.)
Julerabat-pris for børn og hjælpere kun 100 kr. (Normal-
pris 125 kr.)

Teltet åbner kl. 11.00, og der kan spises medbragt mad til 
gratis kaff e eller køb sodavand / fadøl fra Hancock til rigtig 
festivalpris.

Sådan sikrer du dig billetter:
Skriv til Bent Ole Nielsen, Vestjylland: cpskive@mail.dk 
eller ring på telefon 97 14 24 83 eller 21 29 48 44 (hverdage 
efter kl.18). Oplys navn, medlemsnummer, antal billetter, 
hvilken kreds du tilhører, eller hvilken kommune du bor i.
Betaling sker på 7613 – 1011 868, der kan evt. betales på 
MobilePay 21 29 48 44.
Bestillingen er gyldig, når betalingen er foretaget.

Kom og få en musikalsk oplevelse sammen med familie, 
gode venner og mød andre af vores medlemmer, som også 
fester på Skive Festival.

Vi ses på Skive Festival
Festudvalget
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Køb billetter nu med 
speciel julerabat!



Egmont Højskolens festdag 
– og Mortens aften

300 elever og gæster var med til at fejre Egmont Højskolens vellykkede ombygning.

Voluntas, der betyder vilje, er navnet 
på den 230 kilo tunge bronzeskulp-
tur, som blev afsløret, da Egmont 
Højskolen i Hou ved Odder holdt 
indvielsesfest den 10. november. Og 
netop viljen til at ville fællesskabet og 
få ting til at ske i et inkluderende miljø 
er noget, der præger hele højskolens 
ånd, og nu også de indretningsmæssi-
ge forbedringer. 

Efter afsløringen af det imponerende 
kunstværk, som fi k mange anerken-
dende ord med på vejen af Odders 
borgmester Uff e Jensen (S), kunst-
neren Liné Ringtved Thordarson og 
højskoleforstander Ole Lauth, blev 
hele ombygningsprojektet til 30 mio. 
kr. præsenteret med efterfølgende 
snoreklip og taler.

Det er store bidrag på tilsammen 16,5 
mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støt-
tefond, Elsass Fonden og Augustinus 
Fonden - resten har højskolen selv 
fi nansieret - der nu har sikret sko-
len de forbedrede forhold i køkken, 
spisestue og opholdsarealer. Med i 
projektet er desuden en udvidelse 
på 120 kvm. af Lillesalen, der nu kan 
rumme alle skolens elever til foredrag 
på én gang.

TEKST OG FOTO: FRANDS HAVALESCHKA 

Slut med belastningen
Men hvorfor nu denne udvidelse? Det 
gav Sonja Mikkelsen, Egmont Høj-
skolens bestyrelsesformand gennem 
16 år, svar på i sin festtale, hvor hun 
berettede om en kreativ forstander, 
der igennem fl ere år har været dygtig 
til at udvide skolen med faglokaler 
og punkthuse, så den nu kan rumme 
rigtig mange elever.

Men de skal jo alle sammen have 
noget at spise. Så kombinationen af 
mange aktiviteter og stor elevtilgang 
har betydet, at særligt fællesarealerne 
og området ved spisesalen har været 
hårdt belastede. Men det er slut nu. 
I samarbejde med Egmont Højskolen 
har Cubo Arkitekterne fra Aarhus 
skabt nogle geniale løsninger, hvor 
en del af de tidligere udendørsarealer 
og gårdhaver er kommet under tag. 
Ikke bare med glas, og dertil hørende 
drivhusgener, men med løsninger, der 
giver både højde, rum og luft. Det var 
også Cubo Arkitekterne, der for nogle 
år siden tegnede Vandhalla, og deres 
idé med at skabe sammenhæng i 
bygningsmassen er nu videreført i det 
nye projekt.

Med i entreprisen er desuden en stor 
udvidelse af køkkenet, der tidligere 

var alt for lille til at inddrage køre-
stolsbrugere i madlavningen. Det 
harmonerede dårligt med Egmont 

Skulpturen Voluntas blev afsløret af Ole 
Lauth, borgmester Uff e Jensen og kunstneren 
Liné Ringtved Thordarson.

Højskolens formand, Sonja 
Mikkelsen, berettede om den store 
ombygning.

Eleverne Sally og Oliver stod for 
åbningen af den kombinerede 
buff et- og samværssal.
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Morten ’pedel’ blev hyldet med 
klapsalver, sang og rosende ord for 
sin indsats.
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Hvad betyder 
Egmont 
Højskolen for dig?

Den betyder alt. Der foregår mange ting, 
og man får mange venner. Jeg fandt en 
kæreste under et sommerophold, og nu 
er jeg i gang med at tage en STU. Så jeg 
skal være her to år endnu, og det er jeg 
rigtig glad for.

Jeg studerer til journalist i Japan og 
besluttede at bruge et år på Egmont 
Højskolen, som jeg blev anbefalet af min 
lærer. Jeg er kørestolsbruger og i gang 
med at studere de danske handicapfor-
hold, som er helt anderledes end i Japan. 

Jeg kommer oprindeligt fra Færøerne, 
hvor jeg har boet i mange år. Der var 
jeg indesluttet og trist, men opholdet 
her på skolen har gjort mig meget 
mere åben overfor andre mennesker. 
Jeg elsker specielt keramik og rejserne.

Højskolens fi losofi  om et inkluderen-
de miljø for alle. Men med tilbyg-
ningen på 130 kvm. er køkkenarealet 
mere end fordoblet og har allerede 
været inddraget til elevaktiviteter.

Dobbelt op
Det var i øvrigt fra den modernisere-
de køkkenregion, at de 300 fest-
deltagere senere på aftenen kunne 
nyde de godt 50 ænder, 60 kilo hvide 
kartofl er, 50 kilo brune kartofl er 
og 40 liter sovs, dertil lun rødkål, 
rødkålssalat og efterfølgende lækker 
citronfromage. Den lækre mad ledsa-
get af taler og sang gjorde indvielsen 
og Mortens aften til en særlig dag.

At det så virkelig blev Mortens aften 
fi k skolens dygtige pedel, Morten 
Dam Jensen, kærligt bekræftet, da 
han blev hyldet med sang og store 
klapsalver. Dels fordi han fyldte 41 

år, og dels fordi han er en rigtig 
guttermand, der med sit gode hu-
mør og sikre håndelag får tingene 
til at glide i dagligdagen. Det har 
han gjort i nu 10 år på Egmont Høj-
skolen, noget som både elever og 
medarbejdere sætter stor pris på.

Og netop i det sidste år har der 
været ekstra brug for rumme-
lighed, højt humør og kreative 
løsninger, når håndværkernes 
arbejde og larm har forstyrret 
skolens vante rytme.

- Arbejdet har virkelig fyldt meget i 
vores hverdag, men er jo i virke-
ligheden kun en meget lille del af 
Egmont Højskolens historie, sagde 
Oliver fra aktiviteten ’røst’ bl.a. i sin 
elevtale og dermed så rammende 
fi k sat problematikken i perspektiv.

I samarbejde med Egmont Højskolen har Cubo
Arkitekterne fra Aarhus skabt nogle geniale 
løsninger, hvor en del af de tidligere uden-

dørsarealer og gårdhaver er kommet under tag.

Sofi e Berner Møller, 

20 år, 
Vordingborg:

Kosei Ide, 

28 år, 
Saga i Japan:

Astrid Miezan Jakobsen, 

     21 år, 

     Odense:
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Hvert år bliver der født mellem 150 og 180 børn med 
cerebral parese. Ved at betænke Spastikerforeningen 
i dit testamente er du med til at styrke foreningens 
arbejde for at sikre dem et værdigt, indholdsrigt og 
selvstændigt liv.

Spastikerforeningen vil gerne betale for oprettelsen af 
et standardtestamente hos din advokat. Læs mere på 
www.spastikerforeningen.dk eller ring 38 88 45 75 og 
hør mere om, hvordan du kan betænke Spastikerfor-
eningen i dit testamente.

En gave i dit testamente

Vinder af iPad er fundet
Alle, der meldte sig ind i Spasti-
kerforeningen i oktober måned, 
har deltaget i lodtrækningen om 
en iPad. 65 meldte sig ind og 
betalte kontingent. Blandt dem 
er 7-årige Nanna Padkjær fra 
Vester Nebel, der blev udtrukket 
som vinder af konkurrencen, og 
nu har modtaget sin nye iPad. 
Tillykke til Nanna og velkommen 
til alle nye medlemmer!

Linda Sand ny regnskabschef
Spastikerforeningen har med start 4. december 
ansat Linda Sand, 50, som regnskabschef. Hun 
er oprindelig uddannet i bank og siden mer-
konom i økonomistyring. Linda Sand, der bor 
i Taastrup, kommer fra en stilling som regn-
skabschef i en større virksomhed, hvor hun var 

ansat i 12 år. Udover stærke 
regnskabskompetencer er hun 
superbruger i Navision, hvilket 
der er brug for i arbejdet med 
at optimere og udvikle brugen 
af foreningens økonomisy-
stem. Linda Sand glæder sig til 
at møde foreningens mange 
frivillige og starter de første 
uger med at køre parløb 
med foreningens nuværende 
bogholder.

NYT FRA SEKRETARIATET
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Farvel og tak til Ulla Lund
Ulla Lund, der har været Spasti-
kerforeningens bogholder siden 
2013, har valgt at gå på pension. 
Hun forlader jobbet ved årets 
udgang og vil i det meste af de-
cember have til opgave at sætte 
den nye medarbejder ind i op-
gaverne med regnskabet og den 
forestående regnskabsafl æg-
gelse. Spastikerforeningen siger 
tak for indsatsen i årene, der er 
gået, og ønsker Ulla alt mulig held og lykke fremover.

Feriehuset på Samsø
Den første fordeling af ferieuger i Spastikerforeningens 
dejlige feriehus i Sælvig på Samsø er nu overstået. Inte-
ressen har været fi n, specielt i forsommeren og sensom-
meren, men der er stadig mange ledige uger tilbage. Kig 
på hjemmesiden www.spastikerforeningen.dk/feriehus, 
hvor du kan se meget mere om huset, området, priser, 
ledige uger og booking. 

Kontoret holder julelukket
Sekretariatet i Handicaporganisa-
tionernes Hus i Høje Taastrup holder
lukket mellem jul og nytår. Sidste 
åbningsdag inden jul er fredag den 22. december, og 
første åbningsdag efter nytår er tirsdag den 2. januar 
2018.

Glædelig jul og godt nytår

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår sen-
der Spastikerforeningens medarbejdere en stor julehilsen 
til alle medlemmer og deres familier – samt til alle andre, 
                            der har været med til at bakke op om 
                                              foreningen i 2017!



Når man dagligt er afhængig af et eller 
fl ere hjælpemidler, kan det imidlertid 
opleves som uoverskueligt at skulle 
på rejse til udlandet eller holde ferie 
uden for bopælen i Danmark. Men via 
vejledningsforpligtelsen er kommunen 
forpligtet til at yde borgerne rådgiv-
ning og vejledning om muligheden for 
at medbringe hjælpemidler på ferie i 
udlandet og herhjemme. 

Ferie i udlandet
Personer, som har fået bevilget 
hjælpemidler og forbrugsgoder efter 
serviceloven, har ret til at medtage 
hjælpemidlerne, når de afholder ferie 
i udlandet. Det samme gælder for 

Personer, der bruger hjælpemidler, har ret til at holde ferie ligesom alle andre og ret til 
at tage hjælpemidler med eller få dem stillet til rådighed på ferien.

Må jeg tage hjælpemidler 
med på ferie?
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RÅDGIVNING

personer, som har fået støtte til køb 
af bil.

Kommunen skal derfor ikke ansøges 
om tilladelse til at medbringe hjæl-
pemidler og forbrugsgoder til udlan-
det, hvis ferieopholdet er under en 
måneds varighed. De samme regler 
gælder for en række andre ydelser 
efter serviceloven. Det er derfor 
nødvendigt for kommunen at kende 
udlandsbekendtgørelsens regler om, 
hvilke ydelser der efter serviceloven 
bevares under midlertidige ophold i 
udlandet.

Ferie i Danmark
Mange brugere af hjælpemidler hol-
der ferie i Danmark i eget eller lejet 

sommerhus, besøger familiemedlem-
mer, bor på hotel eller lignende. Og 
her har du mulighed for at få stillet 
hjælpemidler til rådighed. F.eks. toilet-
stol, personløfter, rejselift m.v. 

Ankestyrelsen har truff et afgørelse i 
to sager om ret til hjælpemidler i for-
bindelse med ferieophold i Danmark. 
Personer med hjælpemidler har ret 
til midlertidigt lån/leje af hjælpemid-
ler under ferieophold af 14 dages 
varighed.

Ankestyrelsens begrundelse var, at 
hjælpemidlerne gjorde det muligt 
at afholde ferie på lige vilkår med 
ikke-handicappede. Den pågælden-
de kommune, hvor borgeren hol-

Foto: icemanphotos/www.shutterstock.com



Socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg

Mandag kl. 15-18, onsdag kl. 10-12 
og fredag kl. 9-12 på 
telefon 38 14 88 98

Socialrådgiver 
Anne-Marie Larsen 
Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 10-12 
på telefon 38 88 45 97 

Psykolog 
Klaus Christensen 

Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 95 

Kontakt til 
rådgiver-teamet
En ny sag startes altid ved en 
telefonhenvendelse. Du kan 
kontakte Spastikerforeningens 
rådgivningsteam på følgende 
numre og træffedage:
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Socialstyrelsen har besluttet, at 
der skal udarbejdes en forløbsbe-
skrivelse for målgruppen børn og 
unge med svær cerebral parese. 
Spastikerforeningen ønsker, at 
neuropsykologisk udredning kom-
mer med i beskrivelsen.

En forløbsbeskrivelse er en over-
ordnet beskrivelse af et samlet 
og koordineret forløb for børn 
og unge med cerebral parese. 
Forløbsbeskrivelsen er ikke en 
endelig og absolut facitliste, men 
en grundig beskrivelse af, hvad et 
godt forløb gennem systemet er 
for et barn/ung med CP.

Sammenhængen og koordinatio-
nen mellem den regionale og den 
kommunale indsats på området 
har efter Spastikerforeningens 
opfattelse langt fra været optimal.

Forløbsprogram 
for børn og
unge med svær 
cerebral parese

der ferie, skal stille hjælpemidlet til 
rådighed, men det er borgerens egen 
kommune, der skal betale.

Hjælp til gæster fra udlandet
Hvis man eksempelvis selv får besøg 
af en person med cerebral parese 
eller anden funktionsnedsættelse, der 
bor i et andet land, har man mulighed 
for at leje hjælpemidler, som kan lette 
opholdet. Disse hjælpemidler skal 

man imidlertid selv betale for, men 
det skal jo ikke være en forhindring i 
at få besøg.

En af aktørerne på markedet er Rehab 
Service Sjælland, som bl.a. udlejer 
toiletstole, el-kørestole, plejesenge og 
meget andet i kortere eller længere 
perioder. Du kan se mere om priser 
og depositum på hjemmesiden: 
www.rehab-service-sjaelland.dk

Derfor rettede Spastikerforenin-
gen tidligere på året henvendelse 
til Sundhedsstyrelsen sammen 
med Dansk Neuropædiatrisk Sel-
skab (DNPS). Formålet var at få 
skabt et forløbsprogram for børn 
og unge med cerebral parese – 
herunder obligatorisk tilbud om 
neuropsykologisk udredning.

- Beslutningen opfylder et stort 
og langvarigt ønske fra Spastiker-
foreningen, og jeg forventer mig 
meget af det kommende arbejde. 
Forhåbentlig vil vi kunne få fokus 
på hele udredningsproblematik-
ken, børn og unge med kom-
munikationsvanskeligheder og 
en række andre vigtige temaer, 
vurderer Spastikerforeningens 
landsformand Lone Møller.
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Temadagen ’Sundhedstilbuddet for unge voksne 
med CP’ er nu afholdt tre gange. Sidst den 30. sep-
tember, hvor 30 veloplagte deltagere var mødt op i 
Aarhus for at blive klogere på emnet.

Vanen tro var det fysioterapeut Helle Mätzke Ras-
mussen og overlæge Søren Harving, der stod for 
den faglige del af programmet, hvor der også blev 
tid til spørgsmål og god debat. Det var både til gavn 
for deltagerne, men også for de to fysioterapeuter 
fra Region Nordjylland, der deltog. 

Imens deltagerne fortalte om deres udfordringer i 
overgangen til voksenlivet lyttede de opmærksomt 
og tilkendegav fl ere gange deres overraskelse over, 
hvor dårligt sundhedstilbuddet fungerer, når man 
er fyldt 18 år. Specielt når holdningen er den, at 
arbejdet i regionen skal give gode muligheder til alle 
– uanset alder. Det er en vision, de gerne vil arbejde 
videre med, og som CP Ung støtter op om i fremti-
den, så vi kan sikre, at også voksne med CP bliver 
tilbudt et godt og ensartet sundhedstilbud.

Er du i tvivl om, hvad du skal give i julegave? 
– Har du overvejet en fl ot t-shirt fra CP Ung? 

Den fi ndes i tre farver: Hvid, grå og sort og 
fås i størrelserne fra S til XXL.

Den koster kun 180 kr. inkl. 
porto og forsendelse. 

Se mere i webshoppen på 
vores hjemmeside: 
www.cpung.dk

CP Ung afholder den årlige generalfor-
samling, lørdag den 3. februar 2018 
i Spastikerforeningens domicil i Høje 
Taastrup. Dagsordenen er jf. vedtæg-
terne. Nærmere information følger på 
hjemmesiden og pr. invitation. Har du 
nogle spørgsmål, så er du velkommen til 
at kontakte os på: info@cpung.dk

Indkaldelse til 
generalforsamling 2018

Har du glemt julegaven?

CP Ungs næstformand Julie Morell, her fl ankeret af de to 
fagpersoner, Søren Harving og Helle Mätzke Rasmussen, 

gennemførte endnu en velbesøgt temadag.

Alle gode gange tre!

CP Ung 
REDIGERET AF CÆCILIE NISBETH

vad du skal give i julegave? 
t en fl ot t-shirt fra CP Ung? 

rver: Hvid, grå og sort og 
fra S til XXL.

80 kr. inkl. 
se.

pen på 

emt julegaven?

rmand Julie Morell, her fl ankeret af de to
ren Harving og Helle Mätzke Rasmussen,
nnemførte endnu en velbesøgt temadag.

CP Ung ønsker medlemmer, pårørende 
og samarbejdspartnere en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår. Vi siger tak for et 
fantastisk 2017 og glæder os til at se alle 
igen i 2018.

Tak for i år!

Du kan stadig nå at tilmelde dig vores julehygge i Valby. 
Arrangementet afholdes lørdag den 16. december 
kl. 14.00-17.00 i Dagtilbuddet på Sdr. Fasanvej 92. 
Læs mere under ’Aktiviteter’ på vores hjemmeside: 
www.cpung.dk
Tilmelding senest den 15. december på CP Ungs hjemmeside 
www.cpung.dk 

Julehygge i Valby
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Dengang som nu var det Karna 
Gregersen, der stod i spidsen for 
aktiviteterne. Hun var gymnastiklærer 
i Langelandsvejens børnehave – også 
kaldet Børnenes Kontor - der var et 
specialtilbud for børn med cerebral 
parese. Her underviste hun børnene 
og fulgte dem i deres udvikling. Og 
selv om det var en god børnehave, 
så var hun sikker på, at de med mere 
træning ville udvikle sig bedre.

Da daværende kredsformand Ebba 
Schmidt samtidig fi k idéen til at starte 
et tilbud med svømning og opfordre-
de Karna til at være underviser, lå det 
lige for. Tilbuddet blev populært. De 
fi re medlemmer blev hurtigt til syv, og 
siden kom fl ere til, og i 1980 fl yttede 
aktiviteterne til Fourfeldtskolen. Her 
fi k klubben samtidig sit nuværende 
navn: Sælungerne. Det hed sig den 
gang, at klubben var for børn mellem 
6-15 år, hvorefter de kunne melde 
sig ind i Optræningsklubben. Men 
springet var for stort, og aldersgræn-
sen blev hurtigt ændret, så de kunne 
deltage, så længe de havde lyst.

En tur ned ad mindernes allé
Ifølge Karna var de første fi re med-
lemmer Helene Clemmensen, Mi-
chael Damhøj, Kasper Poulsen og Per 
Rosenberg. Dem har CP Magasinet 
INDBLIK været i kontakt med, og vi 
kan konstatere, at alle har det godt og 
husker tilbage på klubtiden med stor 
glæde. Michael Damhøj var den før-
ste, der blev meldt ind. Han fortsatte 

indtil han fyldte 15 år, hvorefter han 
blev hjælpetræner i Optræningsklub-
ben for de store børn. 

- Jeg har ikke været der siden, men 
jeg har holdt kontakten til Karna ved 
lige, fortæller Michael Damhøj, der til 
daglig slår sine folder i ETAC, der er 
en selvejende institution for voksne, 
som tilbyder en masse spændende 
aktiviteter. Michael er 47 år og bor i 
Esbjerg.

Helene Clemmensen startede som 
8-årig og var med i en del år, inden 
hun tog på efterskole. Det skete, da 
hendes familie fl yttede til Tyskland. 
Helene er førtidspensionist, bor i 
Esbjerg og med i Spastikerforeningens 
kredsbestyrelse.

Kasper Poulsen kendte Karna fra bør-
nehaven. Han startede i svømmeklub-
ben samtidig med, at han begyndte i 
skole. Han var rigtig glad for klubak-
tiviteterne, men ligesom for mange 
andre var hans udfordring dengang, 
at man skulle stoppe som 15-årig.

- Der var slet ikke noget konkurren-
cesvømning i starten, det var bare 
god motion, stærkt sammenhold og 
sejt at gå til, fortæller 44-årige Kasper 
Poulsen, der i dag arbejder som pro-
jektleder i markedsføring i Jysk-Fynske 
Medier og stadig bor i Esbjerg.

Den sidste af de første er Per Rosen-
berg, der i 16 år har været tilknyttet 

TV Glads lokalredaktion i Esbjerg-om-
rådet. Også han var rigtig glad for 
tiden i klubben, som han første gang 
besøgte, da han var fi re år.

Fest og musik
Sælungerne fejrer jubilæet med en 
stor fest med spisning og danse-
venlige toner leveret af musikeren 
Carsten Agerbæk. Det sker lørdag 
den 6. januar 2018 i E. F. G. Hallen på 
Haraldsgade 39-41 i Esbjerg, hvor nye 
og gamle medlemmer, deres forældre 
og pårørende er velkommen. Arran-
gementet starter kl. 13.

Er du endnu ikke tilmeldt, så kan det 
gøres via tilmeldingskuponen i klub-
bladet ’Sælungen’ eller ved henvendel-
se til Karna Gregersen på telefon 20 
67 02 67 eller mail: 
karna.gregersen@esenet.dk

Sælungerne fejrer 
40 års jubilæum

AF FRANDS HAVALESCHKA

Fire medlemmer var med fra start, da 
svømmeklubben Sælungerne for første gang 
dyppede fødderne i bassinet. Det var den 6. januar 
1978 på Præstegårdsskolen i Esbjerg under navnet 
Børneoptræningsklubben.

Helene Clemmensen er den ene af blot fi re 
svømmere, som var med helt fra starten.
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Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstil-
bud for dig med erhvervet eller medfødt hjerneskade, hvor vi også 
tilbyder STU - den særlig tilrettelagte undomsuddannelse.

Du vil opleve samvær med andre unge - og en vifte af læringsaktivi-
teter både i grupper med andre unge og alene. I fællesskab med din 
UU-vejleder laver vi en plan for din uddannelse med sigte på at du
efter forløb har fået

Uddannelsen varer tre år og undervejs, skal du deltage i flere fag. 
Du får arbejdet med dine egne faglige interesser og dine personlige fær-
digheder. Alt sammen med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Vi har også kreative fag på værksted, spiller musik, har idræt og er
med i forskellige aktiviteter i lokalområdet.

Du kan læse mere på www.oesterskoven.dk
og du er meget velkommen til at komme
på besøg og se og høre mere om stedet.

Vi glæder os til at se dig.

Neurocenter
Østerskoven
Amerikavej 46
9500 Hobro
Tlf.: 97 64 51 00 
Mail: oesterskoven@rn.dk

Neurocenter 
Østerskoven

STU på Neurocenter Østerskoven



Fem år i ’det hvide hus’

Når dette nummer af CP Magasinet INDBLIK udkommer, kan vi samtidig fejre, at det er 
fem år siden Spastikerforeningen sammen med en række andre handicaporganisationer 

fl yttede ind i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. 

På slaget 12 den 12/12 2012 forestod 
Hendes Majestæt Dronning Margre-
the den offi  cielle indvielse af huset i 
overværelse af hundredvis af med-
arbejdere og inviterede gæster. Det 
blev en god dag, og det har det været 
lige siden. Ikke mindst på grund af 
de fl otte, praktiske og tilgængelige 
rammer samt husets betydning for 
det gode samarbejde organisationer-
ne imellem.

Netop det kontormæssige fællesskab 
for 25 handicapforeninger, under 
Danske Handicaporganisationer (DH), 
har betydet, at vi er kommet tætte-
re på hinanden og kan hjælpe med 
vidensdeling, uden at det går ud over 
identitet og integritet. På tværs af 
organisationerne hjælper direktører, 
socialrådgivere, kommunikationsfolk, 
økonomi- og sekretariatsmedar-
bejdere m.fl . hinanden i praktiske 
erfa-grupper. 

De er nemme at samle, det kan gøres 
fra den ene time til den anden, hvis 
akutte situationer opstår. Men det 
kan også være gode snakke i kanti-
nen eller omkring kaff eøen på en af 
etagerne. Tolkning af ny lovgivning, 
hjælp til at implementere den nye 
persondataforordning, fælles indsats 

AF FRANDS HAVALESCHKA

i forbindelse med Hjerneugen og 
beskæftigelsesprojektet ’Mening og 
mestring’ er blot nogle enkelte af de 
samarbejder, Spastikerforeningen 
på det seneste har nydt gavn af.

Sammen er vi stærkere
- Samtidig har rammerne bety-
det, at vi på det handicappolitiske 
område har fået et meget tættere 
samarbejde med fl ere af de andre 
organisationer, blandt andet LEV, 
Dansk Handicap Forbund, Muskel-
svindfonden og naturligvis para-
plyorganisationen DH, understreger 
Mogens Wiederholt, der er direktør i 
Spastikerforeningen og formand for 
husets driftsbestyrelse.

- Vi kæmper ofte for de samme po-
litiske sager, og det giver langt mere 

styrke, når vi arbejder tæt sammen. 
Vi er simpelthen blevet en bedre in-
teressevaretager af at være blevet en 
del af det her inspirerende fællesskab, 
konkluderer Mogens Wiederholt.

Også mange medlemmer har været 
glade for at komme i huset til de 
løbende kurser, som Spastikerfor-
eningen og andre foreninger tilbyder, 
samt til hovedbestyrelsesmøder, 
kredsarrangementer, medlemsdage, 
udvalgsmøder og ungdomsaktiviteter. 
Parkeringsforholdene er perfekte, og 
Handicaporganisationernes Hus ligger 
blot få hunderede meter fra Høje 
Taastrup Station, der er knudepunkt 
for tog og busser. 
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Små detaljer fra huset.
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Har du brug for en bisidder?
6 hurtige om Spastikerforeningens bisidderkorps:

Bisidderkorpset
Består af 21 frivillige og er gratis at benytte for
Spastikerforeningens medlemmer.

Bisidderens rolle
Er at være et ekstra sæt øjne og ører for et medlem,
der f.eks. har et vanskeligt møde med sin kommune,
med det formål at kunne sparre med hinanden
efterfølgende.

Bisidderens rolle er ikke
At overtage dialogen og/eller udtale sig om lov-
givningen. Bisidderen skal forholde sig observe-
rende og sørge for, at medlemmet kommer til 
orde. Bisidderen påtager sig heller aldrig rollen 
som partsrepræsentant.

Et bisidderforløb
Består af et formøde, selve mødet og et eftermø-
de. Et sådant forløb aftales altid med bisidderko-
ordinatoren med mindst 14 dages varsel.

Når du benytter dig af muligheden 
for en bisidder
Skal du sørge for løbende at holde både bisidder 
og bisidderkoordinator orienteret om eventuelle 
ændringer og/eller afl ysninger i det aftalte forløb..

Hvis du vil vide mere
Så kontakt bisidderkoordinator Mie Juul Peder-
sen på telefon 38 38 03 10, tirsdage klokken 
09.30-14.00 og fredage klokken 10.30-14.00 eller 
på mail: mjp@spastik.dk

1

2

3

4

5

6
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          Vil du maksimere indsatsen for dit barn?  

                            Vi gør en forskel! 

           Petö Metoden i Denmark     
 

                                            



1-2. KØBENHAVN/
FREDERIKSBERG 
Formand Mansoor Siddiqi
Mail: msi@parasport.dk

GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til generalforsamling 2018 
med efterfølgende spisning og oplæg. 
Vi har inviteret Spastikerforeningens 
fundraiser Jorunn Lande Messel til 
at fortælle om Ung Til Ung Linjen og 
andre spændende ungeprojekter.
Tid: Torsdag den 1. februar 2018 kl. 
17.30-18.30.
Sted: Handicaporganisationers Hus 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Tilmelding: Til spisning er nødven-
dig. Det skal ske senest 29/1 2018 til 
Mansoor Siddiqi, tlf. 40 84 24 57 eller 
mail: msi@parasport.dk 
Info: Generalforsamling kl. 17.30, 
spisning kl. 18.30 og kl. 19.45-20.45 
lader vi Jorunn Lande Messel få ordet.

DIALOG OG SAMMENKOMST
Kredsens medlemmer inviteres til dia-
logmøde med spisning, hvor vi drøfter 
konkrete aktivitetsmuligheder.
Tid: Onsdag den 24. januar 2018 
kl. 17.00-21.00.
Sted: Fælleshuset, Christian Paulsens-
vej 15, 2000 Frederiksberg. 
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest 16/1 til kreds-
formanden, Mansoor Siddiqi, 
mail: msi@parasport.dk – eller 
tlf. 40 84 24 57

KREDSAKTIVITETER

1816

15
17

14
13

12
11

6666 5

4
1+1 2

999

10

333

19
Dagsorden til kredsgeneralforsamlinger
Som udgangspunkt benytter alle kredse 
Spastikerforeningens standarddagsorden til deres 
generalforsamlinger:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning fra kredsbestyrelsen
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller 
 medlemmer - forslag skal være bestyrelsen/formanden 
 i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 samt valg til HB og suppleant
6. Valg af revisor for kredsforeningen
7. Eventuelt.
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3. KØBENHAVNS OMEGN
Formand Connie Petersson
Mail: phariss@mail.dk

BACKGAMMONAFTEN
Kom og vær med. Der serveres kaff e, 
te, kakao, sodavand, gløgg og hjem-
melavede æbleskiver.
Tid: Lørdag den 16. december kl. 
13.00-17.00.
Sted: Lavuk Stjernen, Søndre Fasanvej 
92, Valby. 
Pris: Arrangementet er gratis.
Tilmelding: Er ikke nødvendig, men 
hvis du allerede nu ved, at du vil delta-
ge, må du meget gerne give besked til 
Connie Petersson, tlf. 44 92 29 26 eller 
mail: phariss@mail.dk 
Info: Næste spilarrangement bliver 
efter generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder til generalfor-
samling 2018 med dagsorden ifølge 
vedtægterne. Vi har inviteret Spasti-
kerforeningens fundraiser Jorunn 
Lande Messel, som vil fortælle om Ung 
Til Ung Linjen og andre spændende 
ungeprojekter, som foreningen sætter 
i gang.
Tid: Torsdag den 1. februar 2017 kl. 
17.30-18.30.
Sted: Handicaporganisationers Hus, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Pris: Gratis
Info: Efter generalforsamlingen er der 
spisning kl. 18.30, og herefter lader vi 
Jorunn få ordet kl.19.45-20.45.
Tilmelding: Til spisning er nødvendig. 

Det skal ske senest den 29/1 2018 til 
Connie Petersson, telefon 44 92 29 26 
eller mail: phariss@mail.dk

4. NORDSJÆLLAND
Formand Lisbeth Østergaard
Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

GOD JUL
Alle ønskes god jul og godt nytår.
Bestyrelsen

5. ROSKILDE 
Formand Bente Lis Clausen
Mail: bentelis@tunenet.dk

GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder til generalfor-
samling 2018 med dagsorden ifølge 
vedtægterne. Vi har inviteret Spasti-
kerforeningens fundraiser Jorunn 
Lande Messel, som vil fortælle om 
Ung Til Ung Linjen og andre spæn-
dende ungeprojekter, som foreningen 
sætter i gang.
Tid: Torsdag den 1. februar 2017 kl. 
17.30-18.30.
Sted: Handicaporganisationers Hus, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Pris: Gratis
Info: Efter generalforsamlingen er der 
spisning kl. 18.30, og herefter lader vi 
Jorunn få ordet kl.19.45-20.45.
Tilmelding: Til spisning er nødvendig. 
Det skal ske senest den 29/1 2018 til 
bentelis@tunenet.dk eller tlf. 50 71 
98 63.
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JULEHILSEN
Bestyrelsen ønsker alle vores med-
lemmer en glædelig jul og et godt 
nytår. Tak til alle jer der har deltaget 
i vores arrangementer i årets løb. 
Vi håber på, at fremmødet i 2018 vil 
blive lige så godt.

Bestyrelsen/Bente Lis

6. NORDVESTSJÆLLAND
Formand Solveig Krogh Christiansen
Mail: familien.christiansen@privat.dk

GENERALFORSAMLING
Kredsen er vært for en lækker mid-
dag, som vi nyder i fællesskab før 
generalforsamlingen. Kommunikati-
onskonsulent Benjamin Steengaard 
Rasmussen fra sekretariatet vil intro-
ducere os til foreningens nye hjem-
meside og dens muligheder samt de 
bagvedliggende tanker omkring den. 
Tid: Mandag den 19. februar 2018 
kl. 18.30.
Sted: Strandparken, Kalundborgvej 
58, 4300 Holbæk.
Pris: Gratis 
Tilmelding: Senest 10/2 2018 til 
Solveig på mail: familien.christiansen
@privat.dk eller tlf. 40 51 67 66.

OPFORDRING! 
Bestyrelsen i Nordvestsjællandskred-
sen opfordrer alle medlemmer til at 
fremsende mailadresser til hovedfor-
eningen eller bestyrelsen, således at 
man løbende bliver opdateret om ak-
tiviteter i kredsen via mail. Fremadret-
tet vil alle medlemmerne blive holdt 
orienteret om kredsens aktiviteter via 
mail, hjemmeside og medlemsmaga-
sinet. God jul og godt nytår til alle!

Solveig

GUMMIFRÆSERNE
Gummifræserne træner på Tornved-
skolen afd. Jyderup i B-fl øjen. Flere 
oplysninger: Bente Langkjær, tlf. 59 29 
15 86. Læs mere på www.spastiker-
foreningen.dk/gummifræserne

9. STORSTRØM
Formand Claus Petersen
Mail: clausdelfi n@hotmail.com

INVITATION TIL CHESS 
THE MUSICAL
Til forestillingen Chess The Musical i 
Tivolis Koncertsal har kredsen købt et 
begrænset antal billetter, der fordeles 
efter først til mølle. Der er to køre-
stolspladser pr. forestilling.
Tid: Lørdag den 3. februar 2018 
kl. 15.30.
Sted: Vesterbrogade 3, 1630 Køben-
havn V.
Pris: 200 kr. pr. billet. Betalingen 
indsættes i Nordea på reg.nr. 0678 og 
konto.nr. 071 271 4522. Skriv hvilke 
medlemmer betalingen dækker og til 
hvilket arrangement.
Tilmelding: Fra 15. til 25. januar 2018 
på kredsens mail: kreds9@live.dk 
eller til Annette Berg, tlf. 24 83 14 87.

10. BORNHOLM
Formand Karen Nisbeth
Mail: karen@nisbeth.dk

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Alle medlemmer ønskes en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Karen

11. FYN
Formand Mads Witt Demant
Mail: lenaogmads@gmail.com

HEJ FYNSKE MEDLEM
Der skal lyde et kæmpe TAK til kred-
sens medlemmer for opbakning til 
arrangementerne. Tak fordi I har lyst 
til at være en del af fællesskabet. At 
kunne fi nde oplevelser, der bringer 
smil frem ved store og små, er det, 
der gør det sjovt for os. Vi glæder os 
til at præsentere vores program for 
2018 allerede først i det nye år. Vi 
ønsker en rigtig glædelig jul samt et 
lykkebringende nytår til alle.

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING OG OPLÆG 
PSYKOLOG KLAUS CHRISTENSEN
Kreds Fyn inviterer til generalforsam-
ling og et spændende oplæg af for-

eningens psykolog Klaus Christensen. 
Klaus vil fortælle om de nyeste tiltag 
indenfor CP Norden, hvor Sverige nu 
er begyndt at registrere børns kogni-
tive udfordringer i CPUP. Kort fortalt 
handler det om de kognitive vanske-
ligheder, som Spastikerforeningens 
medlemmer ofte har, og som i Sverige 
nu belyses i opfølgningsprogrammet, 
udover de fysiske vanskeligheder.
Tid: Torsdag den 8. februar 2018 
kl. 18.00.
Sted: Skovgårdsværkstedet, Skov-
gårdsvej 16, 5230 Odense M. 
Pris: Gratis
Tilmelding: Til Linda på cirkusjensen@
gmail.com eller tlf. 29 82 11 25 - senest 
31/1 2018. Ønske om specialmad 
bedes oplyst ved tilmelding.
Info: Programmet byder på spisning 
kl. 18.00, generalforsamling kl. 19.00 
og Klaus’ oplæg kl. 19.30.

HERLIG FAMILIETUR TIL 
DRONNINGENS FERIEBY 
Humøret var højt, da Fynskredsens 
bestyrelse inviterede til familieweek-
end 23.-24. september i Dronningens 
Ferieby. 43 personer var tilmeldt - en 
herlig blanding af store og små. Målet 
med turen var at få tid til fordybelse 
og mulighed for at fi nde nærværet 
med hinanden. Lørdagen startede 
med fælles frokost og en masse snak 
og grin i fælleshuset. Derefter var pro-
grammet frit. Nogen havde brug for 
en lur, andre gik tur og de fl este børn - 
med og uden kørestol - gik på fodbold-
banen. På fællesturen til stranden gik 
snakken på kryds og tværs, og børne-
ne fi k lagt planer om fl ere aktiviteter. 
Aftenen blev indledt med en middag i 
fælleshuset og en god snak bagefter. 
Alt imens mange af børnene løb ud og 
ind, spillede bold og bare hyggede sig. 
Efter fælles morgenmad søndag, blev 
der ryddet op, og vi sagde farvel og 
tak for denne gang, en god oplevelse 
rigere. Turen afstedkom en meget fi n 
respons fra deltagerne. Tak for det.

12. SØNDERJYLLAND 
Formand Dorte Lorenzen
Mail: 6400dorte@gmail.com

SJOV, HYGGE OG ALVOR
Vi inviterer til et hyggeligt arrange-
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ment, hvor vi spiller bowling, spiser 
sammen og afholder generalforsam-
ling.
Tid: Onsdag 14. februar 2018 kl.16.40.
Sted: Aabenraa Bowlingcenter, Indu-
strivej 8, 6200 Aabenraa.
Pris: Gratis. 
Tilmelding: Senest tirsdag den 6. 
februar 2018 til Lis Sørensen på mail: 
lb.soerensen@stofanet.dk

13. SYDVESTJYLLAND  
Formand Jan Grønbæk Sørensen
Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

40 ÅRS JUBILÆUM
Sælungerne, der startede 6. januar 
1978, inviterer til festligholdelse af 
klubbens 40-års jubilæum. De mange 
år skal fejres, og det bliver lige på da-
gen. Temaet er 80’erne, hvis I har lyst, 
så kom gerne udklædt, Carsten Ager-
bæk spiller. Traktementet består af en 
lille, lækker menu, mens drikkevarer 
kan købes til meget rimelige priser.
Tid: Lørdag den 6. januar 2018 
kl. 13.00-?
Sted: I E.G.F. Hallen, Haraldsgade 39-
41 i Esbjerg.
Tilmelding: Er nødvendig af hensyn 
til bespisningen. Fristen er 2/1 2018 
og skal ske til Karna Gregersen, mail: 
karna.gregersen@esenet.dk eller 
mobil 20 67 02 67.
Info: Vi hilser alle hjertelig velkom-
men såvel aktive som ’gamle’ med-
lemmer, familier, trænere, venner, 
gymnaster og alle, som har støttet 
klubben gennem årene.

Trænerne og Karna

GENERALFORSAMLING
Kredsen afholder generalforsamling 
med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen er besty-
relsen vært ved en let middag, og 
herefter har vi inviteret sangduoen 
”Duetten” til at underholde os med 
sange og fortællinger. Ovin, den ene 
halvdel af duoen, er næsten blind 
efter svær sygdom og vil bl.a. fortælle 

om hans kamp frem til en karriere 
som sanger og tekstforfatter.
Tid: Den 24. februar 2018 kl.13.00.
Sted: Festsalen i Kvaglundparken 1, 
st., Esbjerg Ø.
Tilmelding: Ønsker man at deltage i 
spisningen efter generalforsamlingen, 
SKAL tilmelding ske til formanden 
senest 17/2 på mail: j-gronbaek@mail.
tele.dk eller telefon 20 27 66 01 (bedst 
kl.19-20).
Info: Vi håber, vore medlemmer vil 
møde talstærkt op og være med til at 
sætte præg på foreningens fremtid. I 
en pause serveres kaff e. Uden tilmel-
ding kan man ikke forvente mad.

Jan Grønbæk

SVØMMESTÆVNE I ESBJERG
Sælungerne holdt den 4. november 
det årlige svømmestævne, denne 
gang på seminariet, hvor der var 
deltagere fra HASA i Århus, HASI 
Silkeborg og Sælungerne fra Esbjerg, i 
alt 37 svømmere. Af de bedste lokale 
resultater kan nævnes: Janus Graven-
gaard vandt sølv i 50 m., Birgit Tofte 
vandt guld i 100 m., Mads Hansen 
vandt bronze i 100 m., Rasmus Chri-
stensen vandt guld i 100 m. ekstra 
løb, Louise Larsen fi k bronze i 100 m. 
ekstra løb, og så var der guld til 4X50 
m stafet og bronze til 4x25 m. stafet. 
God tid på 100 m. blev vundet af Ras-
mus Christensen.

14. SYDØSTJYLLAND 
Formand Jens Peder Roed
Mail: jproed@mail.stofanet.dk

GENERALFORSAMLING, 
JULEBANKO – OG GOD JUL!
50 deltagere var tilmeldt, da vi den 18. 
november havde en hyggelig efter-

middag med julebanko, kaff ebord og 
amerikansk lotteri på I. P. Schmidt i 
Fredericia. Alle var glade, især dem 
som gik hjem med en and eller nogle 
af de andre fi ne gevinster. 

Husk at sætte X i kalenderen ved 
tirsdag den 27. februar 2018, hvor vi 
afholder vores ordinære generalfor-
samling. Indbydelse udsendes til alle 
kredsmedlemmer i løbet af januar. 
Alle medlemmer ønskes en glædelig 
jul og et godt nytår.

Bestyrelsen

15. VESTJYLLAND
Formand Bent Ole Nielsen
Mail: bon@privat.dk

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Året er gået, og vi tænker tilbage på 
årets gode, sjove, spændende oplevel-
ser. Vejret vil vi ikke huske, men trods 
det har det alligevel været et godt år. 
Et foredrag, en tur, samvær med an-
dre fra Spastikerforeningen. Kredsbe-
styrelsen ønsker jer alle en rigtig god 
jul samt et godt nytår. Vi håber, at I 
sammen med os og hinanden har haft 
gode oplevelser til Spastikerforenin-
gens arrangementer. Det har været 
en glæde for kredsbestyrelsen at se 
glade deltagere til vores arrangemen-
ter. Samtidig vil vi gerne sige velkom-
men til nye medlemmer og glæder os 
til at se jer til vores arrangementer. Vi 
modtager gerne ris og ros, samt gode 
forslag til nye aktiviteter.

Kredsbestyrelsen

FOKUS PÅ SERVICELOVEN
OG GENERALFORSAMLING
Det bliver både informativt og hygge-
ligt, når kredsen inviterer til general- >

BLADUDGIVELSER I 2018
Blad Afl everes til postNORD
Nr. 1 13. februar
Nr. 2 13. april
Nr. 3 15. juni
Nr. 4 14. august
Nr. 5 12. oktober 
Nr. 6 14. december
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forsamling og oplæg om Serviceloven. 
Spastikerforeningens socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg starter kl. 17 med 
at fortælle om de vigtige ændringer i 
Serviceloven, der rummer mulighed 
for hjælp og støtte til personlig hjælp, 
rengøring, transport, merudgifter, 
støtte til bil og mange andre ting. Hun 
fortæller om, hvad der kan søges til, 
og hvordan det skal gøres. Der vil 
efter oplægget være mulighed for 
spørgsmål og diskussion med Mia.
Kl.19.00 serverer vi dagens varme ret, 
og aftenen slutter med generalfor-
samling og en orientering om, hvad 
der foregår i vores kreds, og hvad be-
styrelsen gerne vil tage initiativer til. 
Desuden vil vi gerne høre, hvad vores 
medlemmer ønsker af arrangemen-
ter. Der serveres kaff e og kage.
Tid: Tirsdag den 20. februar 2018 
kl.17.00-21.00.
Sted: Bytoften 73, Tjørring, 7400 
Herning.
Tilmelding: Senest 11/2 2018 til Bent 
Ole på tlf. 97 14 24 83 / 21 29 48 44 
efter kl.16 eller på mail bon@privat.dk 

med oplysning om deltagerantal.
Info: Alle medlemmer - med og uden 
ledsager - er velkommen, og der er 
mulighed for at blive valgt til bestyrel-
sen, men det er helt frivilligt, og ingen 
bliver tvunget til at deltage i arbejdet.

Bestyrelsen 

LIVET I EN FAMILIE MED CP
Psykolog Leif Nord holder oplæg med 
titlen ’Livet i en familie med et barn/
ung med handicap’.
Leif har i mange år arbejdet inden 
for handicapområdet og været ansat 
på Børn og Unge Centret i Region 
Midtjylland, Taleinstituttet Aarhus, Re-
valideringscentret for Muskelsvind og 
er i dag aktiv i Spastikerforeningens 
kursusudvalg. Emner som bl.a. skole, 
opdragelse, seksualitet og tanker om 
fremtiden vil indgå.

Tid: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 
17.00-19.30.
Sted: VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Hol-
stebro. 
Tilmelding: Senest 11/2 2018 til Bent 

Ole på tlf. 97 14 24 83 / 21 29 48 44 
efter kl. 16 eller gerne på mail bon@
privat.dk med oplysning om delta-
gerantal og gerne med oplysning om 
man er spastiker, forældre, pårøren-
de, behandler, pædagog, lærer, fysi-
oterapeut, ergoterapeut og hvilken 
kommune I bor i.
Info: Foredraget er målrettet foræl-
dre, pårørende, behandlere og hvem 
der ellers har lyst til at få inspiration 
og viden. Undervejs serveres der lidt 
at spise, kaff e, the og vand.

16. MIDTJYLLAND
Formand Jørgen Knudsen
Mail: jk@asgaard-online.dk

TAK FOR I ÅR!
Kreds Midtjylland siger mange tak 
for medlemmernes fl otte opbakning 
til vore forskellige arrangementer i 
2017 og ønsker alle Spastikerforenin-
gens medlemmer en rigtig glædelig 
jul samt et godt, lykkebringende og 
inspirerende nytår. Vi ses i 2018!

GENERALFORSAMLING OG MIDDAG
Vi har denne gang valgt at afhol-
de vores kredsgeneralforsamling i 
Tinghallen i Viborg. Vi lægger ud med 
generalforsamlingen og fortsætter 
med en velfortjent middag.
Tid: Onsdag den 21. februar 2018 
kl. 17.00.
Sted: Tinghallen i Viborg.
Tilmelding: Invitation udsendes til 
alle kredsens medlemmer primo 
januar.
Info: Tjek altid vores Facebook-side 
ud: ’Spastikerforeningen Kreds Midt-
jylland’.

Bestyrelsen

GLEM IKKE AT HUSKE…

Deadline til CP Magasinet INDBLIK 
nr. 1/2018, der udkommer medio 
februar: Almindeligt stof 10. ja-
nuar – kredsaktiviteter senest 20. 
januar - men gerne før. Materiale 
modtages på mail: fh@spastik.dk

REVY & SHOW MED JAN SCHOU
Gå ikke glip af en sjov aften med Schou Tur og Spastikerforeningen. En 
livsbekræftende aften med satire, potpourrier, monologer, sketchs, viser, 
fest, farver og rigtig mange overraskelser samt god mad og betjening. Med 
Jan Schou på scenen er der garanti for masser af gode grin. 
Tid: Lørdag den 24. marts 2018 kl.18.00-?
Sted: Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning.
Pris: Inkl. revy, spisning, kaff e og natmad 300 kr. der betales til Bent Ole på 
bankkonto 7613 1012 312 eller MobilePay 21 29 48 44.
Tilmelding: Til Bent Ole på tlf. 97 14 24 83 / 21 29 48 44 eller mail: bon@
privat.dk - inden den 25/2 2018 - men gerne før, da der er begrænset antal 
pladser. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er modtaget.
Info: Menuen byder på skaldyrsterrine, oksefi let, mazarin/panna cotta og 
is, kaff e og natmad. Drikkevarer er for egen regning.

Revyhilsen fra bestyrelsen



6 . 2017  CP II INDBLIK   47

17. ØSTJYLLAND
Formand Caspar Vestergaard
Mail: casparvestergaard@gmail.com

GENERALFORSAMLING MED 
SPISNING OG DEBAT
Årets generalforsamling indledes med 
fælles hygge og indtagelse af den meget 
lækre buff et, som vi får på Aarhus 
Efterskole. Kredsforeningen betaler for 
middagen og en øl/vand – så kom bare! 
Generalforsamling med dagsorden 
ifølge vedtægterne starter kl. 19.30 og 
forventes at vare cirka en halv time. Vi 
er pt. 8 personer i bestyrelsen, kan være 
op til 9, og der er fi re på valg i år. Så hvis 
du kunne tænke dig at være med til at 
få indfl ydelse på arbejdet, skal du være 
meget velkommen til at stille op. Men 
bare rolig, der er ingen pres, da vi har 
en god, stabil bestyrelse.
Tid: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 
18.30 med velkomst og spisning. 
Sted: Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 
21, Skåde, Højbjerg.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Af hensyn til spisning 
- senest den 19/2 2018 pr. mail til 
kimwp@mail.dk
Info: Der serveres kaff e, te og kage 
under foredraget. Vi slutter senest kl. 
22.00.

HERLIG DAG MED VANDSJOV, DYKNING OG ”BRYLLUPSFEST”
Hele 41 deltagere fordelt på 14 familier var med, da Østjyllandskredsen 
den 28. oktober inviterede til en hyggelig dag i Vandhalla. Om efter-
middagen havde deltagerne Vandhalla for sig selv, og alle boltrede sig 
i bassinerne og i vandrutsjebanen. For 3. år i træk var der mulighed for 
at prøve at dykke - i år også med helmaske, så de, der ikke kan holde 
en regulator i munden, også kunne prøve. Dagen sluttede med fælles-
hygge og spisning. Her fi k vi den mest lækre ”bryllupsmiddag”, fordi vi 
igen i år havde ramt en aften, hvor højskoleeleverne havde bryllups-te-
ma-fest. Så alle var godt mætte og særdeles opløftede, da de kørte 
hjem efter et dejligt arrangement.

SLAP A’ WEEKEND FOR 16. GANG
For 16. gang er det tid til tilmelding til 
årets hyggeligste weekend på Feriecen-
ter Slettestrand.
Vi glæder os ekstraordinært meget i år, 
da centrets spritnye handicapvenlige 
svømmehal med varmtvandsbassin og 
udsigt ned mod havet bliver indviet, 
kort før vi ankommer. Vi har booket 
vores populære DJ Tmouse, alias To-
bias Dalentoft, som igen kommer med 
sit store lyd- og lysanlæg lørdag aften. 
Programmet byder desuden på hygge 
og socialt samvær med familien og de 
andre deltagere, og de eneste faste 
programpunkter er spisetiderne med 
fantastisk forplejning. Af aktiviteter 
kan nævnes: varmtvandsbassin, ture til 
Vesterhavet og strandkanten i kørestol 
eller gående, Svinkløv Plantage, leg på 
den handicapvenlige legeplads, fi tness 
indendørs eller udendørs, mountain-
bike eller bare råhygge. Lørdag er der 
ture i hestevogn til Svinkløv Plantage 
med kaff estop undervejs.
Tid: Fredag den 4. maj til søndag den 7. 

maj 2018. Fri ankomst fredag, dog 
kan lejlighederne først forventes 
klar kl. 15.00. Frit afrejsetidspunkt 
søndag.
Sted: Feriecenter Slettestrand, Slet-
te Strandvej 142-144, Fjerritslev.
Pris: Voksen 600 kr., barn (0-12 år) 
500 kr., hjælper 550 kr., hund 150 
kr.

Tilmelding: Efter først til mølle pr. 
mail til kimwp@mail.dk
Info: Husk at medbringe sengelin-
ned og håndklæder. Linnedpakke 
kan lejes for 85 kr./stk. 
Ved tilmelding bedes oplyst alder 
på børn og eventuelt behov for 
plejeseng, lift, badestol mm.
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18. NORDØSTJYLLAND  
Formand Asger Laustsen
Mail: il.as.laustsen@outlook.com

JULEFEST
Vi afholder vores årlige julefest med 
efterfølgende hygge i ’Krypten’.
Tid: Lørdag den 16. december kl. 
16.00.
Sted: Sct. Clemmens Kirke i Randers.
Info: Efter en kort gudstjeneste og 
korsang vil der være underholdning 
med multikunstneren Abdul, som vi 
tidligere har haft stor fornøjelse af. 
Arrangementet afsluttes med spisning 
og amerikansk lotteri. 

GENERALFORSAMLING 2018
Generalforsamlingen begynder med 
spisning med et glas vin, øl eller vand. 
Derefter vil Spastikerforeningens 
socialrådgiver Mia Ibæk Touborg for-
tælle, hvad der rører sig på det han-
dicappolitiske område. Deltagerne vil 
få rig mulighed for at stille spørgsmål 
og efter kaff en bliver selve generalfor-
samlingen afholdt med formandens 
beretning, regnskab, valg mv. Mød op, 
stil spørgsmål til bestyrelsen, og kom 
gerne med nye ideer til aktiviteter.
Tid: Onsdag den 1. februar 2018 kl. 
17.30.
Sted: Hjernecenter Randers, Bakkevej 
1, 8920 Randers NV.
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest 23/1 2018 til 
Asger på tlf. 40 89 56 62, mail: 

il.as.laustsen@outlook.com eller til 
Inger på tlf. 86 43 30 32, mail: 
isj@private.dk
Info: Skriftlig indbydelse udsendes til 
alle medlemmer. Dagsorden til gene-
ralforsamlingen er efter vedtægterne.

VELBESØGT VALGMØDE
I samarbejde med DH Randers 
afholdt vi den 23. oktober valgmøde 
i Handi-huset med kandidater fra 
12 opstillede partier/lister i Randers 
Kommune. 52 personer var mødt 
frem, og de fi k en god debat mellem 
kandidaterne, som vi på forhånd hav-
de givet seks emner, som skulle drøf-
tes. Det var: inklusion i folkeskolen 
- fl ere job til mennesker med handi-
cap - demografi regulering på handi-
capområdet - tilgængelighed - midler 
til ombygning af Handi-huset - sund-
hedstjek til sårbare borgerne. Der 

blev stillet mange gode spørgsmål til 
kandidaterne, og vi fi k efterfølgende 
stor anerkendelse for arrangementet 
fra både tilhørere og kandidater.

FAMILIEWEEKEND OG 
NYTÅRSHILSEN
Vores familieweekend på Feriecenter 
Slettestrand vil i 2018 blive afholdt 
i weekenden den 8. -10. juni, så 
reserver allerede nu weekenden. Alle 
foreningens medlemmer med pårø-
rende ønskes en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår.

Asger Laustsen

19. NORDJYLLAND 
Formand Anna Marie Nielsen
Mail: amn@bolig-pm.dk

SVØMNING I AALBORG
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 
i varmtvandsbassinet på Vester Ma-
riendal Skole, 9000 Aalborg. Holdet 
følger skoleårets kalender. Flere op-
lysninger: Kirsten Hansen tlf. 20 68 38 
00 eller mail: kihan@stofanet.dk

EN GOD EFTERMIDDAG PÅ 
BOWLINGBANEN
Den 5. november havde be-
styrelsen arrangeret bowling 
hos Master Bowl på Mari-
agervej i Randers. Her havde 
vi lejet alle 12 bowlingbaner, 
og de blev godt brugt af de 
47 deltagere. Bowlingcen-
tret har to ramper, så folk i 
kørestol også har mulighed 
for at spille med. Efter bow-
ling var der fællesspisning i 
restauranten og mulighed 
for socialt samvær med de 
andre deltagere. Det blev en 
god eftermiddag.

Redaktionen 
ønsker alle 

en god jul og 
godt nytår
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75 62 51 33 Fax 75 62 73 32

K. Westergaard Automobiler A/S

  

Benny Johansen & Sønner A/S
Kirkevej 8 • 2765 Smørum

Tlf: 44 97 00 71
www.bjogs.dk

Beck Pack Systems A/S
info@beck-liner.com
www.beck -liner.com

World wide med Bornholm i centrum

Østervoldgade 44 • 5800 Nyborg
+45 65 30 11 88 • www.villa-gulle.dk 

Nyborgs hyggeligste hotel - Villa Gulle
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KUHRT & PEDERSEN
TØMRER OG SNEDKERFORRETNING ApS

Stenderupvej 226
6092 Sønder stenderup

Tlf: 75 57 14 57 • Fax: 75 57 14 87
post@kuhrtogpedersen.dk
www.kuhrtogpedersen.dk
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ID-NR. 46276

Tak 

for i år. 

Det har været 

endnu et godt år, 

hvor vi har sat fokus 

på de vilkår, der gælder 

for mennesker med cerebral 

parese. Vi har rendt landspolitikerne 

på dørene, været aktiv i den netop 

overståede lokalpolitiske valgkamp og vi 

opbygger netværk blandt både lokale og 

centrale embedsmænd. Socialministeren har 

været på besøg for at høre om vores mærke-

sager, og landsformand Lone Møller og direktør 

Mogens Wiederholt har besøgt Christiansborg og 

talt med mange af partiernes handicap-, social- og 

sundhedspolitiske ordførere. Her har foreningen præsen-

teret det, der ligger os på sinde – først og fremmest ønsket 

om, at børn med cerebral parese tilbydes en obligatorisk 

neuropsykologisk udredning, inden de starter i skole, lige adgang 

til sundhed - også for mennesker med cerebral parese - fastholdelse 

af den lægelige visitation til vederlagsfri fysioterapi og et STU-

tilbud af høj kvalitet til alle de unge, der ikke kan gennemføre en ordinær 

ungdomsuddannelse. Og Christiansborg lytter faktisk. Og det gør de først 

og fremmest, fordi vi har  medlemmer som jer, der gennem jeres medlemskab 

bakker foreningen og vores politiske arbejde op. Samtidig er jeres økono-

miske støtte med til at opretholde vores medlemstilbud: vores rådgivning, 

vores psykologbistand, et stort udbud af kurser, bisidderordningen, ferie-

huset på Samsø og ikke mindst

CP Magasinet INDBLIK.

Tak fordi I er med.

God jul og godt nytår!

Kære 
medlem


